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PARVEST
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OZNÁMENÍ O SLOUČENÍ AKCIONÁŘŮM
„BNP Paribas L1 Equity Europe“
„PARVEST Equity Europe Emerging“
„PARVEST Equity Japan“
„PARVEST Equity USA Growth“
Přijímající podfondy
Sloučení platné dne 25. listopadu 2016 (OTD)
Představenstva společností Luxembourg UCITS BNP Paribas L1 a PARVEST (dále jen Společnosti) v souvislosti
s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, rozhodla v souladu
s ustanoveními článku 32 stanov Společností a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze
17. prosince 2010 (dále jen Zákon) a po dohodě s belgickou společnosti UCITS BNP PARIBAS B FUND I*,
že Slučující se belgické podfondy budou zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do Přijímajících
podfondů. Výměnou za to budou akcionářům Slučujících se podfondů dle Článku 1, bodu 20) a) Zákona vydány nové
akcie Přijímajících podfondů.
*

Fond není zaregistrován v Česká republika.
Slučující se podfond BNP PARIBAS B FUND I*
Hlavní
Kód ISIN
Podfond
Třída
Měna
EQUITY
ClassicBE0935064817
EUR
EUROPE
CAP
EQUITY
ClassicBE0164300791
EUROPE
EUR
CAP
EMERGING
ClassicBE0125698838 EQUITY USA
USD
CAP
BE0164034077 EQUITY JAPAN

*

ClassicCAP

JPY

Přijímající
Kód ISIN

Podfond

Třída

LU0010012721

BNP Paribas L1
Equity Europe

ClassicCAP

LU0823403356

PARVEST Equity ClassicEurope Emerging CAP

LU0823434583
LU0012181748

PARVEST Equity ClassicUSA Growth
CAP
PARVEST Equity ClassicJapan
CAP

Hlavní
Měna
EUR
EUR
USD
JPY

Fond není zaregistrován v Česká republika.

1) Datum platnosti sloučení
Sloučení bude platné v pátek 25. listopadu 2016 (datum zobchodování příkazu - OTD), pokud bude schváleno
mimořádnou valnou hromadou akcionářů BNP PARIBAS B FUND I*, která se bude konat 25. listopadu 2016.
* Fond není zaregistrován v Česká republika.
2) Základní informace a odůvodnění sloučení
BNP Paribas Group chce optimalizovat svoji nabídku fondů a s tím spojené náklady.
3) Dopad sloučení na akcionáře Přijímajících podfondů
Přesunutá portfolia Slučujících se podfondů jsou kompatibilní s aktuálními investičními politikami, alokací aktiv a
skladbou portfolií Přijímajících podfondů. Všechny budoucí příjmy vztahující se k přesunutým aktivům budou
akumulovány a reinvestovány.
Sloučení nebude mít žádný dopad na akcionáře Přijímajících podfondů.
4) Organizace výměny akcií
Akcionáři Slučujících se podfondů obdrží v Přijímajících podfondech nové akcie, jejichž počet bude vypočítán
jako násobek počtu akcií, které drží ve třídách Slučovaných fondů, a směnného poměru.
Směnné poměry budou vypočteny v pátek 25. listopadu 2016 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na jednu
jednotku ve Slučujících se třídách vypočtená v pátek 25. listopadu 2016 vydělí odpovídající NAV na akcii v
Přijímající třídě vypočtenou v pátek 25. listopadu 2016 na základě ocenění podkladových aktiv stanoveného ve
čtvrtek 24. listopadu 2016.
Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného poměru budou stejná jako kritéria pro
výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole „Čistá hodnota aktiv“ knihy I prospektů obou Společností.
Držitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno.
Držitelé akcií na doručitele obdrží akcie na doručitele.
Za zlomek přiděleného podílu v Přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada
v hotovosti.
5) Právo na zpětný odkup akcií
Akcionáři Přijímajících podfondů, kteří nesouhlasí se sloučením, mohou zdarma zadat příkaz ke zpětnému
odkupu svých akcií do uzávěrky v pátek 18. listopadu 2016.
6) Další informace
Veškeré náklady na toto sloučení včetně poplatků za audit ponese společnost BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, správcovská společnost Slučujících se podfondů.
Proces sloučení bude schválen společností Ernst & Young S.C.C., De Kleetlaan 2, B-1831, Diegem (Brusel)
zastoupenou panem Christelem Weymeerschem, auditorem Slučující se společnosti.
Výroční a pololetní zpráva a právní dokumenty Společností spolu s klíčovými informacemi pro investory
Slučujících se a Přijímajících podfondů a zprávami depozitní banky a auditora ohledně této transakce jsou
dostupné u Správcovské společnosti. Klíčové informace pro investory do Přijímajících podfondů jsou k dispozici
také na internetové stránce www.bnpparibas-ip.com, kde se s nimi akcionáři mohou seznámit.
Akcionáři, kteří potřebují o tomto sloučení více informací, mohou kontaktovat Správcovskou společnost.
Toto oznámení bude také před schválením úpisu komunikováno všem potenciálním investorům.
Všechny pojmy a výrazy, které nejsou definovány v tomto oznámení, naleznete v prospektu Společnosti.
Lucemburk, 18. října 2016
Představenstvo

