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Upozornění pro držitele akcií

Lucemburk, 28. června 2019
Vážení držitelé akcií,
tímto vás informujeme o následujících změnách, které budou začleněny do příští verze prospektu datovaného k srpnu 2019. Tyto
změny budou účinné dne 30. srpna 2019.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI A VŠECH PODFONDŮ
I. OZNAČENÍ
„Název společnosti“
Na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad držitelů akcií konaných ve dnech 23. května a 18. června 2019 bude
společnost přejmenována na na BNP Paribas Funds.
„Název a klasifikace podfondů“
Podfondy budou přejmenovány a klasifikovány takto:
AKCIOVÉ PODFONDY
Současný název
Aqua
Consumer Innovators
Energy Innovators
Equity Best Selection Asia ex-Japan
Equity Best Selection Europe
Equity Best Selection World
Equity China
Equity Europe Emerging
Equity Europe Small Cap
Equity Germany
Equity India
Equity Japan
Equity Latin America
Equity Nordic Small Cap
Equity Russia Opportunities
Equity USA
Equity USA Mid Cap

Nový název
Aqua
Consumer Innovators
Energy Transition
Asia ex-Japan Equity
Europe Equity
Global Equity
China Equity
Europe Emerging Equity
Europe Small Cap
Germany Multi-Factor Equity
India Equity
Japan Equity
Latin America Equity
Nordic Small Cap
Equity Russia Opportunities
Equity USA
US Mid Cap

Současný název
Climate Impact
Disruptive Technology
Equity Best Selection Euro
Equity Brazil
Equity Europe Growth
Equity Europe Value
Equity High Dividend USA
Equity Indonesia
Equity Japan Small Cap
Equity New Frontiers
Equity Russia
Equity Turkey
Equity USA Growth
Equity USA Small Cap
Equity World Emerging
Equity World Low Volatility
Euro Mid Cap

Nový název
Climate Impact
Disruptive Technology
Euro Equity
Brazil Equity
Europe Growth
Europe Value
Equity High Dividend USA
Equity Indonesia
Japan Small Cap
Frontiers Equity
Russia Equity
Turkey Equity
US Growth
US Small Cap
Emerging Equity
Global Low Vol Equity
Euro Mid Cap
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Equity World Emerging
Volatility
Equity World Telecom
Finance Innovators
Global Environment
Real Estate Securities Pacific
SMaRT Food

Low Equity World Emerging Low Volatility Flexible Equity Europe
Telecom
Finance Innovators
Global Environment
Pacific Real Estate Securities
SMaRT Food

Health Care Innovators
Real Estate Securities Europe
Real Estate Securities World
Sustainable Equity Europe
Sustainable Equity High Dividend
Europe

Euro Defensive Equity
Health Care Innovators
Europe Real Estate Securities
Global Real Estate Securities
Sustainable Equity Europe
Europe Dividend

DLUHOPISOVÉ PODFONDY
Současný název
Bond Absolute Return V350
Bond Asia ex-Japan
Bond Euro
Bond Euro Government
Bond Euro Inflation-Linked
Bond Euro Medium Term
Bond USA High Yield
Bond USD Short Duration
Bond World Emerging
Bond World High Yield
Enhanced Cash 6 Months
Flexible Bond Europe Corporate

Nový název
Absolute Return Low Vol Bond
Asia ex-Japan Bond
Euro Bond
Euro Government Bond
Euro Inflation-Linked Bond

Současný název

Nový název

Bond Absolute Return V700
Bond Best Selection World Emerging
Bond Euro Corporate
Bond Euro High Yield
Bond Euro Short Term

Absolute Return Medium Vol Bond
Emerging Bond Opportunities
Euro Corporate Bond
Euro High Yield Bond
Euro
Short
Term
Bond
Opportunities
Euro Medium Term Bond
Bond USD
Bond USD
US High Yield Bond
Bond World
Global Bond Opportunities
US Short Duration Bond
Bond World Emerging Local
Local Emerging Bond
Bond World High Yield Short Euro High Yield Short Duration
Emerging Bond
Duration
Bond
Global High Yield Bond
Bond World Inflation-Linked
Global Inflation-Linked Bond
Enhanced Bond 6M
Sustainable Bond Euro Corporate
Sustainable Euro Corporate Bond
Euro Short Term Corporate Bond Sustainable Bond World Corporate Sustainable Global Corporate Bond
Opportunities

PODFONDY ZAMĚŘENÉ NA PŘEVODITELNÉ DLUHOPISY
Současný název
Convertible Bond Europe
Convertible Bond World

Nový název
Europe Convertible
Global Convertible

Současný název
Convertible Bond Europe Small Cap

Nový název
Europe Small Cap Convertible

PODFONFDY MULTI-ASSET
Současný název
Diversified Dynamic
Commodities

Nový název
Target Risk Balanced
Commodities

Současný název
Multi-Asset Income Emerging
Cross Asset Absolute Return
Flexible Opportunities

Nový název
Emerging Multi-Asset Income
Absolute Return Multi-Strategy
Flexible Opportunities

PODFONDY PENĚŽNÍHO TRHU
Současný název
Money Market Euro

Nový název
Euro Money Market

Současný název
Money Market USD

Nový název
USD Money Market
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„Zkrácené označení“
Alternativně mohou jednotlivé podfondy používat zkrácené označení „BNP Paribas“, za kterým následuje název podfondu
(například „BNP Paribas Aqua“ pro „BNP Paribas Funds Aqua“).
„Kódy ISIN“
Kódy ISIN jednotlivých podfondů zůstávají nezměněny.
II. UDRŽITELNÁ TRANSFORMACE
„Udržitelná investiční politika“
Vezměte prosím na vědomí, že vaše společnost bude plně v souladu s požadavky ESG a všechny podfondy budou v souladu s
politikou udržitelného investování stanovenou v knize 1 prospektu, jak je popsáno níže:
„Politika udržitelných investic“ popisuje integraci analýzy ESG a/nebo standardů ESG (jak je definováno níže) do investičních procesů aplikovaných investičními
manažery jednotlivých podfondů. Zkratka ESG znamená Environmental, Social and Governance; jedná se o tři skupiny ukazatelů, které se běžně používají k
posouzení míry udržitelnosti investice. Společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT se zavazuje k udržitelnému přístupu k investicím. Rozsah, v jakém
lze tyto standardy a analýzy aplikovat, se však liší podle typu podfondu, třídy aktiv, regionu a použitého nástroje. Některé podfondy mohou navíc uplatňovat
další investiční pokyny, jak je popsáno v knize 2. V důsledku toho bude implementace této politiky uplatňována individuálně napříč všemi portfolii.
Standardy ESG jsou integrovány do investičního procesu jednotlivých podfondů. Tyto standardy zahrnují respektování: 1) 10 zásad UN Nation Global Compact
a 2) politiky sektorů společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org) je společný rámec uznávaný na celém světě a použitelný pro všechna průmyslová odvětví. Opírá
se o mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, pracovně právních norem, norem správy životního prostředí a boje proti korupci. Společnosti, které porušují
jeden nebo více principů, jsou vyloučeny z investic podfondů a ty, kterým hrozí porušení těchto principů, jsou pečlivě sledovány a mohou být také vyloučeny.
Společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT také definovala řadu směrnic ESG týkajících se investic v citlivých odvětvích. Společnosti z těchto citlivých
odvětví, které nesplňují minimální zásady uvedené v těchto směrnicích, jsou z investic podfondů vyloučeny. Dotyčná odvětví zahrnují zejména palmový olej,
buničinu, důlní činnosti, ropné písky, dehtové písky, jadernou energii, výrobu elektřiny ze spalování uhlí, tabák, kontroverzní zbraně a azbest.
S těmito standardy ESG seznamuje investiční správce Centrum udržitelnosti společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Analýza ESG zahrnuje vyhodnocení výše uvedených tří nefinančních ukazatelů:
Životní prostředí: např. energetická účinnost, snižování emisí skleníkových plynů, nakládání s odpady;
Sociální: jako je dodržování lidských práv a práv pracovníků, řízení lidských zdrojů (ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků, rozmanitost);
Správa a řízení: jako je nezávislost představenstva, odměňování manažerů, respektování práv menšinových držitelů akcií.
Způsob a rozsah, v jakém je analýza ESG (například hodnocení skóre ESG) integrována do každého investičního procesu, určuje v jednotlivých investičních
procesech investiční správce.
Správcovství je nedílnou a klíčovou součástí udržitelných investic, které budou využity k ovlivnění společností a světa směrem ke správné cestě. V této oblasti
se společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT angažuje ve třech různých dimenzích:
Angažovanost společnosti: cílem je podněcovat společnosti, aby získaly co nejvyšší možné standardy odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí,
odpovědnosti v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení a v tomto ohledu je doprovázely.
Angažovanost související s hlasováním: hlasování na valných hromadách je klíčovou součástí probíhajícího dialogu skupiny se společnostmi a je nedílnou
součástí jejího investičního procesu.
Angažovanost ve veřejné politice: Společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT je přesvědčena, že společnosti mohou těžit ze spolupráce s tvůrci
politik na vývoji regulačního rámce, který by je podpořil k dosažení vysokých environmentálních a sociálních standardů.
Další informace a dokumenty o globální strategii udržitelnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT naleznete na webových stránkách na adrese:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/.

„Integrace ESG“
Každý podfond se bude řídit standardními investičními kritérii ESG, jak je definováno výše.
Na dále uvedené strategie se vztahují další specifické požadavky ESG:
1. Vícefaktorová strategie
Tyto strategie se vztahují na podfondy Germany Multi-Factor Equity (dříve „Equity Germany“),
Jakmile bude v rámci těchto podfondů zaveden kvantitativní investiční proces, hodnocení související s ESG a Low Carbon bude
vypočítáno pro jednotlivé akcie předmětného světa investic. Portfolio pak bude plně vyváženo s cílem vybrat nejlepší dostupné
akcie, aby se maximalizovalo jeho konečné průměrné skóre na základě těchto kritérií.
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2. Tematické strategie
Podfondy (Aqua, Climate Impact, Energy Transition (dříve „Energy Innovators“), Global Environment a SMaRT Food) se soustředí
na pomoc nebo urychlení přechodu do udržitelného světa zaměřením se na výzvy související s jejich konkrétním tématem investic.
3. Strategie „Best-in-Class“
Podfondy, které budou zapojeny do těchto strategií (Sustainable Euro Corporate Bond (dříve „Sustainable Bond Euro Corporate“)
a Sustainable Global Corporate Bond (dříve „Sustainable Bond World Corporate“)) jsou klasifikovány jako „Best-in-Class“ z hlediska
ESG. To znamená, že si vybírají emitenty, jejichž praxe je v tomto tématu považována za nejlepší ve své třídě. Tyto podfondy budou
navíc vybírat emitenty, jejichž produkty a služby i) přispívají k řešení problémů souvisejících s životním prostředím a udržitelným
rozvojem a ii) budou mít pozitivní a udržitelný vliv na životní prostředí a sociální klima.
Svět investic těchto podfondů bude zajišťovat Centrum udržitelnosti společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Tento svět
bude založen na procesu hodnocení ESG. Uvedený proces má tři klíčové kroky:
1) kvantitativní skóre ESG pro každého emitenta/zemi se vypočítá na základě ukazatelů ESG,
2) pak lze uvažovat o kvalitativních prvcích spojených s klíčovými otázkami udržitelnosti. Tento proces může pozměnit
počáteční skóre.
3) Nové skóre ESG je převedeno na pořadí, které vede k následujícím doporučením:
• Emitenti dosáhli v hodnocení dobrého skóre: Pozitivní doporučení
• Emitenti dosáhli v hodnocení středního skóre: Neutrální doporučení
• Emitenti dosáhli v hodnocení špatného skóre: Negativní doporučení
Investiční správce může investovat pouze do emitentů s pozitivním nebo neutrálním doporučením.

OSTATNÍ ZMĚNY PLATNÉ PRO PODFONDY (KNIHA II)
AKCIOVÉ PODFONDY
„Energy Transition“ (dříve „Energy Innovators“)
Upozorňujeme, že investiční politika tohoto podfondu bude aktualizována v souladu se změnou názvu podfondu z „Energy
Innovators“ na „Energy Transition“:
Aktuální investiční politika
Tento podfond vždy investuje nejméně 75 % aktiv do akcií
a/nebo akciím podobných cenných papírů vydávaných
inovujícími celosvětovými společnostmi, které pomáhají naplnit
budoucí požadavky na energii v rozvojovém světě.
Inovace v energetice zahrnuje témata jako například (i) snížení
nákladů na těžbu tradičních zdrojů, (ii) rozšíření základní
obnovitelnosti tradičních zdrojů, (iii) konkurenceschopnost a
přijímání obnovitelných a alternativních zdrojů energie a (iv)
snížení strukturální poptávky po energii.

Nová Investiční politika
Tento podfond vždy investuje nejméně 75 % svých aktiv do akcií
a/nebo akciím podobných cenných papírů vydávaných globálními
společnostmi, které se angažují v přenosu energie.
Mezi témata přenosu energie patří zejména obnovitelná a přechodná
energie, energetická účinnost, udržitelná přeprava, ekologické
budovy/stavby a infrastruktura.

Tato změna bude znamenat rozšíření světa investic. Investiční správce důkladně zváží sektory zapojené do energetiky, jako je
přechodná energie, energetická účinnost, udržitelná přeprava, zelené budovy a infrastruktura společně s obnovitelnými a
alternativními zdroji energie.
„Euro Defensive Equity“ (dříve „Flexible Equity Europe“)
Upozorňujeme, že investiční politika tohoto podfondu bude aktualizována v souladu se změnou názvu podfondu z „Flexible
Equity Europe“ na „Euro Defensive Equity“:
a) V geografickém horizontu tohoto podfondu nahradí Eurozóna EHP;
b) Expozice podfondu vůči jiným měnám než EUR nepřesáhne 10 %.
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„Germany Multi-Factor Equity“ (dříve „Equity Germany“)
Upozorňujeme, že investiční politika tohoto podfondu bude aktualizována v souladu se změnou názvu podfondu z „Equity
Germany“ na „Germany Multi-Factor Equity“:
Aktuální investiční politika

Nová Investiční politika

Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do akcií
a/nebo akciím podobných cenných papírů vydávaných
společnostmi, které mají své registrované sídlo nebo vykonávají
většinu svých obchodních činností v Německu.
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.
Vždy nejméně 75 % aktiv bude investováno do akcií vydaných
společnostmi, které mají sídla v členském státě EHP, pokud se
nejedná o zemi, která nespolupracuje v boji proti podvodům a
krácení daní.

Tento podfond vždy investuje nejméně 75 % aktiv do akcií a/nebo
akciím podobných cenných papírů vydávaných společnostmi, které
mají sídlo společnosti v Německu.
Zbylá část, konkrétně maximálně 25 % aktiv, může být investována do
jiných akcií, dluhových 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.
Upsaná aktiva proto budou primárně investována v EUR.
Portfolio je vybudováno na základě systematického přístupu
kombinujícího několik faktorů kritérií ocenění akcií – například
hodnota, kvalita, nízká volatilita a hybnost.

Tato aktualizace nebude mít žádný podstatný vliv na současnou investiční strategii, alokaci aktiv nebo složení portfolia.
„Japan Equity“ (dříve „Equity Japan“)
Vezměte na vědomí, že investiční správa portfolia bude převedena ze společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Japan
na externího japonského investičního správce Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd s cílem plně využít jejich
vysoké odbornosti v oblasti japonských akcií.
DLUHOPISOVÉ PODFONDY
„Enhanced Bond 6M“ (dříve „Enhanced Cash 6 Months“)
Vezměte prosím na vědomí, že investiční politika tohoto podfondu bude aktualizována v souladu se změnou názvu podfondu
z „Enhanced Cash 6 Months“ na „Enhanced Bond 6M“:
Aktuální investiční cíle
Nový investiční cíl
Dosáhnout výkonnosti, která je vyšší než míra návratnosti Dosáhnout výkonnosti, která je vyšší než složený index 80 % Eonia*
eurového peněžního trhu s minimální dobou investice šesti a 20 % Barclays Agg 1-3Y** s minimální dobou investice šesti měsíců.
měsíců.
„6M“ v názvu podfondu odpovídá minimální době investice šest měsíců.
Tento podfond není fondem peněžního trhu definovaným nařízení pro
peněžní trhy 2017/1131.

* se společností „Fédération bancaire de l'Union européenne“ jako se správcem
srovnávacího indexu, neregistrovanou v registru srovnávacích registrů k datu
tohoto prospektu;
** se společností „Bloomberg Index Services Limited“ jako se správcem
srovnávacího indexu, neregistrovanou v registru srovnávacích registrů ESMA
k datu tohoto prospektu

Aktuální investiční politika

Nová Investiční politika

Podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů
a/nebo cenných papírů, se kterými se zachází stejně jako s
dluhopisy, a/nebo do nástrojů peněžního trhu vedených v EUR.
Zbývající část, tedy nejvýše 1/3 aktiv podfondu, může být
investována do jakýchkoli převoditelných cenných papírů, s
výjimkou akcií nebo akciím podobných cenných papírů,
strukturovaných dluhových cenných papírů investičního stupně
s omezením na 20 % aktiv, nástrojů finančního trhu či
peněžních prostředků a také do SKIPCP či SKI s limitem do 10 %
aktiv.
Expozice na jiné měny než je EUR bude méně než 15 %.

Podfond, který je aktivně řízen, za účelem dosažení investičního cíle
prosadí strategii Enhanced Bond.
Strategie Enhanced Bond má za cíl spojit velmi nízkou citlivost s vysokou
úrovní likvidity, s cílem dosáhnout výnosů vyšších než výnosy z
krátkodobých dluhopisů (méně než 2 roky) s využitím instrumentů s
pevným výnosem a instrumentů peněžního trhu a dále derivátů
souvisejících s těmito instrumenty.
Tato strategie je založena na aktivním a základním přístupu k řízení
durace, umístění výnosové křivky, alokaci zemí a výběru emitenta.
Tento proces je kombinován s možnostmi interního průzkumu
udržitelnosti mimo finanční otázky, jakož i makroekonomického a
úvěrového výzkumu a kvantitativních analýz.
Podfond je investován do následujících tříd majetku:
Třídy aktiv
1. Akcie s pevným výnosem
Vládní emise a/nebo emise
společností v zemích Eurozóny
Vládní emise a/nebo emise
společností v zemích OECD mimo
Eurozónu

Minimálně Mamaximálně
30 %
100 %
10 %

100 %

0%

90 %
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Dluhopisové nástroje s vysokým
výnosem
0%
20 %
Strukturované
dluhopisy
investičního stupně (včetně
0%
20 %
ABS/MBS
a
dalších
strukturovaných produktů)
Kumulovaný
limit
strukturovaných
dluhopisů,
dluhopisů s vysokým výnosem a 0 %
20 %
nehodnocených dluhopisových
instrumentů
2. Nástroje peněžního trhu
0%
50 %
3. Finanční prostředky
0%
10 %
4. Převoditelné dluhopisy
0%
10 %
Podfond může být investován prostřednictvím jiných SKIPCP a/nebo SKI
až do výše 10 % svých aktiv.
Podfond není investován do akcií ani nemá vůči nim expozici.
Podfond je řízen v rozsahu citlivosti úrokové sazby -1 až 2 roky.
Po zajištění bude expozice vůči jiné měně než euru nižší než 5 %.
Investiční správce aplikuje také politiku udržitelného investování
společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investování
podfondu zohledňuje kritéria environmentální, sociální a správní (ESG).

Tato aktualizace nebude mít žádný podstatný vliv na současnou investiční strategii, alokaci aktiv nebo složení portfolia.
„Euro High Yield Short Duration Bond“ (dříve „Bond World High Yield Short Duration“)
Vezměte prosím na vědomí, že změna názvu uvedeného podfondu z „Bond World High Yield Short Duration“ na „Euro High
Yield Short Duration Bond“ bude zahrnovat následující změny:
a) pro cílená aktiva se slova „měny vydané po celém světě“ nahrazují slovy „evropské měny“;
b) EUR nahradí USD jakožto účetní měnu podfondu;
c) následující třídy aktivních akcií budou přejmenovány takto:
Kód ISIN
LU1022394156

Současný název
Classic-CAP

Nový název
Classic H USD-CAP

Kód ISIN
LU1022394404

Současný název
Classic H EUR-CAP

Nový název
Classic-CAP

„Euro Short Term Bond Opportunities“ (dříve „Bond Euro Short Term“)
Upozorňujeme na následující skutečnosti:
a) Současná „krátkodobá“ definice podfondu (dluhopisy s průměrnou splatností nepřesahující 3 roky – zbytková splatnost
jednotlivých investic nepřesáhne 5 let) bude nahrazena zněním: Podfond má průměrnou splatnost, která nepřesáhne 3
roky.
b) Podfond bude využívat swapy celkových výnosů TRS (Total Return Swap) jako pomocný základ při splnění následujících
podmínek:
Předpokládaný podíl
50 %

Maximální podíl
100 %

Typ TRS:
nefinancováno

„Euro Short Term Corporate Bond Opportunities“ (dříve „Flexible Bond Europe Corporate“)
Upozorňujeme, že investiční politika tohoto podfondu bude aktualizována v souladu se změnou názvu podfondu z „Flexible
Bond Europe Corporate“ na „Euro Short Term Corporate Bond Opportunities“:
a) Podfond bude využívat průměrnou splatnost, která nepřesáhne 2 roky.
b) Po zajištění nesmí expozice podfondu vůči jiným měnám než EUR přesáhnout 5 %.
c) Okrajově může tento podfond používat k základním derivátům navíc swapy úvěrového selhání CDS (Credit Default
Swap) za účelem efektivní správy portfolia.
Tato aktualizace nebude mít žádný podstatný vliv na současnou investiční strategii, alokaci aktiv nebo složení portfolia.
PODFONFDY S VÍCE AKTIVY – MULTI-ASSET
„Absolute Return Multi-Strategy“ (dříve „Cross Asset Absolute Return“)
Upozorňujeme na následující skutečnosti:
 současný výkonnostní poplatek ve výši 15 % s hraniční sazbou „Eonia“ bude nahrazen výkonnostním poplatkem ve výši
20 % s hraniční sazbou „Eonia + 4 %“.
K datu zveřejnění tohoto materiálu není hrazen žádný výkonnostní poplatek podfondu v NAV. Pokud tomu tak bude ke
dni účinnosti změny, výpočet výkonnostního poplatku bude proveden až do poslední NAV (OTD 29. 8. 2019). Pokud bude
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dosažena výkonnost, bude určen poplatek za výkonnost a zaplacen investičním správcům před aplikací nového
výkonnostního poplatku.
DALŠÍ INFORMACE
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 upozornění mají stejný význam jako v Prospektu Společnosti.
Pokud jsou vaše akcie uloženy u clearingové společnosti, doporučujeme vám informovat se ohledně konkrétních podmínek
upisování, zpětném odkupu a převádění akcií prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele.
Mějte na paměti, že kromě zveřejnění v novinách, které je vyžadováno zákonem, budou oficiálním médiem k získávání všech
oznámení vztahujících se k držitelům akcií naše webové stránky www.bnpparibas-am.com.
VAŠE MOŽNOSTI
1. Pokud s těmito změnami souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci.
2. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, máte možnost požadovat zpětný odkup svých akcií bezplatně do data začátku
účinnosti změn.
3. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naši zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21
/AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
S pozdravem
Představenstvo

