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Vážení akcionáři,
tímto vás informujeme o následujících změnách, které budou začleněny do příští verze prospektu (datovaného k
dubnu 2017) a budou účinné dne 2. dubna 2017 (datum zobchodování příkazu).
ZMĚNY PLATNÉ PRO PODFONDY
„Sustainable Active Allocation“
Informujeme vás o následujících změnách v investiční politice podfondu:
- Hlavní aktiva budou vydávána na rozdíl od nynějšího stavu i v jiných měnách než euro díky neeurovým
dluhopisům a akciím.
- Co se týče nabídky akcií, podfond bude investovat přímo či nepřímo (pomocí SKIPCP, SKI a/nebo ETF)
o buď - jako nyní - do emitentů, jejichž produkty a služby přispívají k vyřešení problémů vztahujících se k
životnímu prostředí a udržitelnému růstu (tematický přístup);
o nebo (nová strategie) do emitentů s nejlepšími postupy ESG ve svém sektoru přes selektivní přístupy jako
například pozitivní přístup (neboli „Best in Class“) nebo negativní přístup (neboli „vyloučení“). Tyto filtry mají
za cíl vybrat společnosti ze všech sektorů, které dle kritérií ESG prokazují nejlepší postupy.
- Tento podfond může používat finanční deriváty za účelem zajištění i obchodování (investování) s limity
definovanými v Příloze 2 Knihy I Prospektu.
Mějte také na paměti, že cyklus ČHA (NAV) podfondu bude upraven následovně:
Centralizace příkazů
(beze změny)

Datum
zobchodování
příkazu
(beze změny)

Datum výpočtu NAV a jeho
zveřejnění

Datum provedení příkazu

16:00 SEČ pro příkazy
STP, 12:00 SEČ pro jiné
příkazy než STP v den
předcházející dni
ocenění (D-1)

Den
ohodnocení
(D)

Dva dny po dni ocenění (D+2)
(místo jeden den po dni ocenění
(D+1))

Maximálně čtyři bankovní
dny po dni ocenění (D+4)(1)
(místo Maximálně tři bankovní
dny po dni ocenění (D+3))

(1)

Pokud připadá den ohodnocení na den volna v dané měně, dojde k vyrovnání následující pracovní den.

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 24. března 2017.
3. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte naši zákaznickou linku (+ 352 26 46 31 21 / clientservice@
bnpparibas-ip.com).
S pozdravem,
Lucemburk, 2. března 2017

Představenstvo

