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Vážení,
Jako správce aktiv ve světě, který se neustále mění, je našim hlavním cílem schopnost poskytovat dlouhodobé konzistentní výnosy pro
Vaše investice. Za tímto účelem vznikla i naše globální udržitelná strategie jakož i závazek integrovat ESG1 faktory do našich investičních
strategií.
Součástí tohoto závazku je i zjednodušení a vylepšení naší řady lucemburských fondů s cílem nabídnout Vám na míru střižená prvotřídní
investiční řešení.
Proto jsme se rozhodli spojit naši hlavní řadu fondů do jedné fondové rodiny 2 typu SICAV dle lucemburského práva nesoucí název BNP
Paribas Funds. Do konce roku 2019 bude řada BNP Paribas Funds hlavním pilířem naší fondové nabídky s následujícími atributy:

 Řada BNP Paribas Funds se bude skládat ze 110 podfondů poskytujících široké spektrum komplexních investičních řešení
napříč třídami aktiv, geografickým rozložením a správní expertízou.

 Řada BNP Paribas Funds bude efektivním a udržitelným nástrojem pro alokaci aktiv těžících z integrace ESG, bude
umožňovat přesuny v rámci podfondů a bude registrována ve 37 zemích.

 Polovina z budoucích fondů řady BNP Paribas Funds bude mít hodnocení 4 nebo 5 hvězd3 Morningstar4 (na základě aktiv pod
správou) a bude obsahovat 17 produktů se jměním pod správou nad 1 miliardu EUR5.

Detailní informace o řadě BNP Paribas Funds a jednotlivých korporátních krocích souvisejících se zjednodušením naší fondové řady jsou
k dispozici v přiložených dokumentech. Tyto obsahují jak seznam změn tak jejich časový harmonogram.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat Vašeho lokálního zástupce nebo klientský servis BNPP AM.
U této příležitosti bych Vám chtěl vyjádřit poděkování za to, že jste si zvolili BNP Paribas Asset Management a těším se na naši další
spolupráci.
S přátelským pozdravem

Sandro Pierri
Global Head of Client Group
1 Environmental, social and governance
2 K 30/8/2019
3 Minulá výkonnost nebo rating fondů nejsou ukazateli pro aktuální a budoucí výsledky.
4 © 2019 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: 1- jejichž majitelem je Morningstar
a/nebo jeho informační provider, 2 - nesmějí být kopírována či rozšiřována a 3 - jejich správnost, úplnost a aktuálnost nejsou garantovány.
Jak Morningstar tak jeho informační provideři neručí za jakékoli škody nebo ztráty pramenící z použití těchto informací. Minulá výkonnost
není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Rozpětí hvězd Morningstar je od 1 do 5, přičemž 5 je nejvyšší ohodnocení.
5 Jmění pod správou k 03/2019. Předpoklady neberou v potaz odtoky spojené s korporátními kroky. Zdroj: BNPP AM

