
 

Lucemburk, 28. října 2022 

 
Vážení držitelé akcií, 
 
V kontextu nadcházejícího sloučení podfondů:  

- BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds* do BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities, 
* Podfond není zaregistrován v České republice 
 
ke kterému dojde 9. prosince 2022 (se souhlasem mimořádné valné hromady držitelů akcií slučujících se podfondů), bylo rozhodnuto, že ve čtvrtek 
1. prosince 2022 („den ocenění“) dojde k rozdělení čisté hodnoty aktiv („NAV“) na akcii následujících kategorií akcií, a to následovně v souladu 
s ustanoveními článku 34 stanov společnosti. Počet akcií na držitele akcií bude vypočítán následovně: 
 

Podfond  Kategorie akcií Kód ISIN Poměr rozdělení 
BNP Paribas Funds Global Bond 
Opportunities Classic – CAP  LU0823391676 3,60 

 
Toto rozdělení slouží k zajištění hlasovacího práva (alespoň s 1 akcií) držitelům akcií výše zmíněných slučujících se podfondů. 
 
Tento proces nemá vliv na hlasovací práva mezi třídami akcií při jakékoli řádné valné hromadě podfondu, protože článek 28 stanov společnosti 
předpokládá, že pokud akcie nemají stejnou hodnotu, každá akcie má podle zákona právo na počet hlasů odpovídající výši kapitálu, který představuje, 
přičemž je akcii přidělen jeden hlas, což představuje nejnižší podíl. 
 
Pokyny k upisování a zpětnému odkupu do výše zmíněných tříd akcií zpracované v NAV z 1. prosince 2022 budou přijímány pouze ve specifické výši 
(nebudou přijímány žádné objednávky na počet akcií), jakmile finanční zprostředkovatel akcionáře zaujme novou pozici. 
 
V tento den ocenění nebudou přijímány žádné převody do výše zmíněných tříd akcií. 
 
Náklady na tento proces ponese společnost BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg („správcovská společnost“).  
 
Pokud s těmito změnami souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci. 
 
Akcionáři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou požádat o bezúplatný odkup svých akcií do středy 30. listopadu 2022. 
 
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

 

Upozornění o rozdělení  
Podfondy „BNP Paribas Global Bond Opportunities“ 

BNP Paribas Funds 
Luxembourg SICAV – kategorie SKIPCP 
Sídlo: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk 
Registrační číslo v lucemburském obchodním a firemním rejstříku B 33363 
Čís. DPH LU22943885 
(dále jen „společnost“) 

 
 

mailto:/AMLU.ClientService@bnpparibas.com


Upozornění pro držitele akcií – říjen 2022 

 

S pozdravem 
Představenstvo 
 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Pokud vaše akcie drží zúčtovací středisko, doporučujeme informovat se ohledně konkrétních podmínek úpisů, zpětného odkupu a převádění akcií 
prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. 
 
Upozorňujeme, že kromě zveřejnění v novinách, které je vyžadováno zákonem, budou oficiálním zdrojem všech upozornění pro držitele akcií 
naše webové stránky www.bnpparibas-am.com. 
 

http://www.bnpparibas-am.com/

	Další informace

