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SLOUČENÍ:
UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE AKCIÍ PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“
Vážení držitelé akcií,
tímto vás informujeme, že představenstvo společnosti BNP Paribas Funds („společnost“) se rozhodlo v souladu s článkem 34 stanov společnosti a kapitolou 8 lucemburského
zákona o SKI ze 17. prosince 2010 („zákon“) sloučit Slučující se podfond do Přijímajícího podfondu v souladu s článkem 1, bodem 20), a) zákona.
Kód ISIN
LU0823444111
LU0823444111

BNP Paribas Funds
Slučující se podfond

Akcie

Classic Capitalisation (1)
Global Real Estate Securities Classic Capitalisation (1)
Oceněno v NOK

Referenční
měna
EUR
EUR

BNP Paribas Funds
Přijímající podfond
Europe Real Estate
Securities

Akcie
Classic Capitalisation
Classic Capitalisation
Oceněno v NOK

Referenční
Kód ISIN
měna
LU0283511359
EUR
EUR

LU0283511359

Upozorňujeme, že kvůli příslušnému směnnému poměru, který se vypočítává tak, jak je popsáno níže v bodě 4), držitelé akcií Slučujícího se podfondu, kteří drží
méně než 6 akcií ve slučované třídě, přijdou v Přijímajícím podfondu o právo hlasovat (jež měli ve Slučujícím se podfondu), protože obdrží méně než jednu novou
akcii.
1) Den platnosti sloučení
Sloučení nabude platnosti v pátek 15. října 2021.
První čistá hodnota aktiv (NAV) Přijímajícího podfondu a tříd bude vypočtena v pondělí 18. října 2021 na základě ocenění podkladových aktiv stanovených v pátek 15.
října 2021.
2) Základní informace a odůvodnění sloučení
✓ V důsledku reorganizace, která měla vliv na tým globálních kotovaných investic do nemovitostí, se správcovská společnost rozhodla navrhnout sloučení podfondu
„Global Real Estate Securities“ do podfondu „Europe Real Estate Securities“, který, s výjimkou geografického pokrytí, má stejné vlastnosti (je aktivně řízený, nabízí
expozici na kotovaném trhu nemovitostních cenných papírů) a strukturu poplatků.
3) Dopad sloučení na držitele akcií Slučujícího se podfondu
✓ Poslední příkazy úpisu, převodu a zpětného odkupu ve Slučujícím se podfondu budou přijímány do konce obchodování v pátek 8. října 2021.
Příkazy obdržené po uzávěrce budou odmítnuty.
✓ Držitelé akcií Slučujícího se podfondu, kteří nevyužijí svého práva na zpětný odkup, které je popsáno dále v bodě 8), se stanou držiteli akcií Přijímajícího podfondu.
✓ Slučující se podfond bude rozpuštěn bez likvidace přesunutím všech aktiv a závazků do Přijímajícího podfondu.
Slučující se podfond přestane existovat ke dni platnosti sloučení.
✓ Aktiva Slučujícího se podfondu, která nejsou kompatibilní s investiční politikou Přijímajícího podfondu (okolo 80 % portfolia), budou před sloučením prodána.
Rebalancování bude provedeno několik dní před sloučením (v zásadě pět obchodních dnů), v závislosti na tržních podmínkách a v nejlepším zájmu držitelů akcií.
Transakční náklady spojené s tímto rebalancováním ponese správcovská společnost.
✓ Jako u jakéhokoli sloučení může daná operace pro držitele akcií zahrnovat riziko oslabení výkonu Slučujícího se podfondu, a to zejména v důsledku rozdílů cílů aktiv
(vysvětleno níže v bodě 6) a opětovného rebalancování portfolia (jak je vysvětleno výše).
(1)
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4) Dopad sloučení na Přijímající podfond
Sloučení nebude mít na držitele akcií Přijímajícího podfondu žádný dopad.
5) Organizace výměny akcií
Držitelé akcií Slučujícího se podfondu obdrží v Přijímajícím podfondu nové akcie, jejichž počet bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drželi ve slučovaných
třídách, a směnného poměru.
Směnné poměry budou vypočteny v pátek 15. října 2021 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii ve slučovaných třídách vydělí NAV na akcii v odpovídajících
přijímajících třídách stanovenou na základě ocenění podkladových aktiv ve čtvrtek 14. října 2021.
Kritéria přijatá k ocenění aktiv a případně pasiv k výpočtu směnného poměru budou stejná jako kritéria uvedená v kapitole „Čistá hodnota aktiv“ knihy I prospektu
společností.
Držitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno.
Držitelé akcií na doručitele obdrží akcie na doručitele.
Za zlomek přidělené akcie v přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti.
6) Podstatné rozdíly mezi Slučujícím se a Přijímajícím podfondem
Rozdíly mezi slučující se a přijímající společností jsou následující:
Znaky
Investiční cíl

Global Real Estate Securities
Slučující se podfond
Zvýšit hodnotu svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním do
realitních společností.
Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do směnitelných
cenných papírů, nebo do akcií a jiných cenných papírů (včetně P-Notes)
emitovaných realitními společnostmi nebo společnostmi, které pracují
v odvětví nemovitostí, a do jakýchkoli dalších finančních nástrojů
představujících nemovitosti.
Zbylá část, konkrétně maximálně 1/3 aktiv, může být investována do
jakýchkoli jiných převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, či
peněžních prostředků s tím, že investice do dluhových cenných papírů
jakéhokoli druhu nepřekročí 15 % aktiv a 10 % aktiv může být investováno
do SKIPCP nebo SKI.
Podfond není přímým vlastníkem žádných nemovitostí.

Europe Real Estate Securities
Přijímající podfond

Zvýšit hodnotu svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním do
evropských realitních společností.
Zásady investování
Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv buď do směnitelných
cenných papírů, nebo do akcií a jiných cenných papírů realitních
společností nebo společností, které se specializují na odvětví nemovitostí,
a do jakýchkoli finančních nástrojů představujících aktiva nemovitostí.
Emitenti mají sídlo nebo vykonávají převážnou část obchodních aktivit
v Evropě.
Zbylá část, konkrétně maximálně 1/3 aktiv, může být investována do
jakýchkoli jiných převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu,
či peněžních prostředků s tím, že investice do dluhových cenných papírů
jakéhokoli druhu nepřekročí 15 % aktiv a 10 % aktiv může být investováno
do dalších SKIPCP nebo SKI.
Podfond není přímým vlastníkem žádných nemovitostí.
Udržitelný
investiční Investiční manažer uplatňuje udržitelnou investiční politiku společnosti BNP Investiční manažer uplatňuje udržitelnou investiční politiku společnosti
přístup
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během procesu investování do BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během procesu
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podfondů, které spadají pod kategorii udržitelný plus / rozšířené ESG, jak je
stanoveno v knize I, bere v úvahu kritéria životního prostředí, sociálních věcí
a správní oblasti (ESG).
Podfond investuje alespoň 90 % svých aktiv do cenných papírů vydaných
společnostmi, které mají skóre ESG a uhlíkovou stopu hodnocené pomocí
vlastní interní metodologie, jak je stanovena v knize I. Interní metodologie
hodnocení ESG, jak je stanovena v knize I, klade silný důraz na pilíř
životního prostředí (nejméně 45 % celkové váhy) s kritickým zaměřením na
metriku klimatických změn, konkrétně fyzické řízení klimatických rizik
společnosti, podíl přírodního stavitelství a investic do přírodního stavitelství.
Skóre ESG průměrného portfolia podfondu je vyšší než skóre světa investic.

investování do podfondů, které spadají pod kategorii udržitelný plus /
rozšířené ESG, jak je stanoveno v knize I, bere v úvahu kritéria životního
prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG).
Podfond investuje alespoň 90 % svých aktiv do cenných papírů vydaných
společnostmi, které mají skóre ESG a uhlíkovou stopu hodnocené pomocí
vlastní interní metodologie, jak je stanovena v knize I. Interní metodologie
hodnocení ESG, jak je stanovena v knize I, klade silný důraz na pilíř
životního prostředí (nejméně 45 % celkové váhy) s kritickým zaměřením
na metriku klimatických změn, konkrétně fyzické řízení klimatických rizik
společnosti, podíl přírodního stavitelství a investic do přírodního
stavitelství.
Skóre ESG průměrného portfolia podfondu je vyšší než skóre světa investic.
Kategorizace SFDR*
Článek 8
Článek 8
Transakce
financování Základní finanční derivativní instrumenty se mohou používat za účelem Základní finanční derivativní instrumenty se mohou používat za účelem
derivátů a cenných papírů účinné správy a zajištění portfolia, jak je popsáno v bodech 2 a 3 přílohy 2 účinné správy a zajištění portfolia, jak je popsáno v bodech 2 a 3 přílohy 2
knihy I.
knihy I.
Specifická
tržní
rizika:
Specifická rizika podfondu:
Rizikový profil
• Provozní riziko a riziko úschovy
• Provozní riziko a riziko úschovy
• Investiční riziko v oblasti životního prostředí, sociálních věcí
• Investiční riziko v oblasti životního prostředí, sociálních věcí
a správní oblasti (ESG)
a správní oblasti (ESG)
• Akciové riziko
• Akciové riziko
• Rizika expozice související s nemovitostí
• Rizika expozice související s nemovitostí
Profil typického investora Tento podfond je vhodný pro investory, kteří:
Tento podfond je vhodný pro investory, kteří:
• hledají diverzifikaci investic do produktů v oblasti nemovitostí;
• hledají diverzifikaci investic do produktů v oblasti nemovitostí;
• jsou ochotni akceptovat vyšší tržní rizika za účelem potenciálního • jsou ochotni akceptovat vyšší tržní rizika za účelem potenciálního
vytváření vyšších dlouhodobých výnosů;
vytváření vyšších dlouhodobých výnosů;
• jsou ochotni akceptovat značné přechodné ztráty;
• jsou ochotni akceptovat značné přechodné ztráty;
• jsou ochotni tolerovat volatilitu.
• jsou ochotni tolerovat volatilitu.
Slučující se a Přijímající podfondy mají stejné vlastnosti s výjimkou geografického pokrytí:
Shrnutí rozdílů:
Slučující podfond investuje nejvýše okolo 20 % svých aktiv v Evropě, která představuje cílový trh pro Slučující se podfond.
• Investiční politika
• Investiční strategie
• Alokace aktiv
OCR
na
základě
nejnovějších
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publikovaných klíčových
informací pro investory:
•
• „Classic“
*

1,97 %

•

1,97 %

SFDR znamená „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb), a odkazuje tedy
na směrnici (EU) 2019/2088 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. listopadu 2019. Podrobnější informace o tomto nařízení a kategorizaci jsou k dispozici v prospektu.
Proces řízení rizik (závazkový přístup), SRRI (6), účetní měna (EUR) a cyklus NAV jsou shodné u slučujícího se i u přijímajícího podfondu.
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7) Daňové důsledky
Toto sloučení nebude mít v Lucembursku pro držitele akcií Slučujícího se podfondu žádný daňový dopad.
V souladu s evropským nařízením č. 2011/16 však lucemburské daňové úřady budou přímo reportovat daňovým úřadům v zemi bydliště držitelů akcií slučujícího se
podfondu celkový hrubý výnos z výměny akcií v rámci tohoto sloučení.
Doporučujeme držitelům akcií, aby za účelem daňového poradenství nebo informací o možných daňových důsledcích tohoto sloučení kontaktovali svého daňového poradce
či úřady.
8) Právo na zpětný odkup akcií
Vaše možnosti:
✓ Pokud s tímto sloučením souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci.
✓ Pokud s tímto sloučením nesouhlasíte, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií bez poplatku do uzávěrky v pátek 8. října 2021.
✓ V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naši zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
Držitelům akcií, jejichž akcie jsou uloženy v zúčtovacím středisku, doporučujeme informovat se ohledně konkrétních podmínek úpisů, zpětného odkupu a převádění akcií
prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele.
9) Další informace
Všechny náklady a výdaje spojené s tímto sloučením (včetně bankovních a transakčních nákladů (včetně například daní a kolkovného)) ponese společnost BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská společnost.
Proces sloučení bude schválen společností PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, auditorem přijímající společnosti.
Poměr sloučení bude k dispozici na adrese https://www.bnpparibas-am.com/en/, jakmile bude znám.
Výroční a pololetní zpráva a právní dokumenty společností spolu s klíčovými informacemi pro investory Slučujícího se a Přijímajícího podfondu a zprávami depozitáře
a auditora ohledně této transakce jsou dostupné u správcovské společnosti. Klíčové informace pro investory Přijímajícího podfondu jsou k dispozici také na adrese
https://www.bnpparibas-am.com, kde se s nimi mohou držitelé akcií seznámit.
Toto oznámení bude před schválením úpisu také sděleno všem potenciálním investorům.
Všechny pojmy nebo výrazy, které nejsou definovány v tomto oznámení, naleznete v prospektu společnosti.
Lucemburk, 7. září 2021

