
 

V Luxemburgu, pondelok 30. augusta 2022 

Vážení akcionári, 

Týmto Vás informujeme, že sa správna rada spoločnosti na základe článku 34 stanov spoločnosti rozhodla zlúčiť nasledujúce podfondy 
(„pripájané podfondy“) s nasledujúcim podfondom („prijímajúci podfond“) tak, ako je uvedené v tomto dokumente („zlúčenie“). 
 

BNP Paribas Funds 
Pripájané podfondy 

BNP Paribas Funds 
Prijímajúci podfond 

Dátum 
nadobudnutia 

účinnosti 
zlúčenia* 

Dátum 
posledného 

príkazu*  

Dátum prvého 
ocenenia ČHA* 

Dátum 
prvého 
výpočtu 

ČHA* 
Euro Mid Cap 

Euro Equity 
 

7. októbra 2022  

 
30. septembra 

2022  
 

 
7. októbra 2022 

 

 
10. 

októbra 
2022 

 
Germany Multi-Factor Equity 

* Dátumy: 

• Dátum nadobudnutia účinnosti zlúčenia – dátum, ku ktorému je zlúčenie účinné a definitívne. 
• Dátum posledného príkazu – posledný dátum, ku ktorému sú do uzávierky prijímané príkazy na upísanie, 

spätné odkúpenie a konverziu do pripájaných podfondov.  
Príkazy prijaté v pripájanom podfonde po tomto dátume budú zamietnuté.  
Akcionári pripájaných podfondov a prijímajúceho podfondu, ktorí nesúhlasia so zlúčením, môžu do tohto 
dátumu nariadiť bezplatné odkúpenie svojich akcií (pozri bod 7). 

• Deň prvého ocenenia ČHA – dátum ocenenia podkladových aktív na výpočet prvej čistej hodnoty aktív („ČHA“) 
po zlúčení. 

• Deň prvého výpočtu ČHA – dátum, keď bude vypočítaná prvá ČHA po zlúčení (so zlúčenými portfóliami). 
Kategórie akcií budú zlúčené nasledovne:  

 

Kód ISIN 

BNP 
Paribas 
Funds 

Pripájaný 
podfond 

Kategória 
akcií 

Referenčn
á 

Mena 

BNP Paribas 
Funds 

Prijímajúci 
podfond 

Kategória akcií 
Referenčn

á 
Mena 

Kód ISIN 

LU0066794719 Euro Mid 
Cap  

Classic-CAP EUR Euro Equity  Classic-CAP EUR LU0823401574 
LU0107059080* N-CAP EUR N-CAP EUR LU0823401905 

Oznámenie akcionárom fondov „Euro Mid Cap“ a „Germany Multi-Factor Equity“, ktoré sa zlučujú 
s fondom „Euro Equity“  

BNP Paribas Funds 
Luxemburská spoločnosť SICAV – kategória PKIPCP 
Sídlo spoločnosti: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg 
Registračné číslo v luxemburskom Obchodnom a živnostenskom registri B 33363 
IČ DPH: LU22943885 
(ďalej len „spoločnosť“) 
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BNP 
Paribas 
Funds 

Pripájaný 
podfond 

Kategória 
akcií 

Referenčn
á 

Mena 

BNP Paribas 
Funds 

Prijímajúci 
podfond 

Kategória akcií 
Referenčn

á 
Mena 

Kód ISIN 

LU0823427611 
Germany 

Multi-
Factor 
Equity 

Classic-CAP 
(1) EUR 

Euro Equity Classic-CAP EUR LU0823401574 

LU0823428007* N-CAP (2) EUR N-CAP EUR LU0823401905 
(1) Vzhľadom na platný výmenný pomer vypočítaný spôsobom uvedeným nižšie v bode 4) zlučovaní akcionári, ktorí 

vlastnia menej ako 3 akcie zlučovanej triedy, nebudú mať v prijímajúcom podfonde akékoľvek hlasovacie právo 
v prijímajúcom podfonde, keďže získajú menej ako jednu novú akciu. 

(2) Vzhľadom na platný výmenný pomer vypočítaný spôsobom uvedeným nižšie v bode 4) zlučovaní akcionári, ktorí 
vlastnia menej ako 8 akcií zlučovanej triedy, nebudú mať v prijímajúcom podfonde akékoľvek hlasovacie právo 
v prijímajúcom podfonde, keďže získajú menej ako jednu novú akciu. 

* Trieda akcií nie je v Slovensko registrovaná. 

1) Informácie o zlúčení a jeho odôvodnenie 
 Euro Mid Cap  

Aktíva v správe tohto podfondu sa v priebehu posledných rokov znížili a momentálne sú na veľmi nízkej úrovni približne 
34 miliónov EUR. Okrem toho táto investičná stratégia už neláka nových investorov. 
Cieľom zlúčenia je akcionárom tohto podfondu ponúknuť silné alternatívne riešenie prostredníctvom zlúčenia do prijímajúceho 
podfondu, ktorý: 
o má v správe aktíva v hodnote približne 1 700 miliónov EUR;  
o má širšie investičné prostredie: nemá obmedzenia vzhľadom na kapitalizáciu spoločnosti; 
o má rovnaký syntetický ukazovateľ rizika a odmien (SRRI): 6; 
o je v súlade s francúzskym plánom Plan d‘Epargne en Actions (PEA). 

 
 

 Germany Multi-Factor Equity  
Aktíva v správe tohto podfondu sa v priebehu posledných rokov znížili a momentálne sú na veľmi nízkej úrovni približne 
68 miliónov EUR. Okrem toho investičná stratégia tohto podfondu už neláka nových investorov. Cieľom zlúčenia je akcionárom 
tohto podfondu ponúknuť silné alternatívne riešenie prostredníctvom zlúčenia do prijímajúceho podfondu, ktorý: 
o má v správe aktíva v hodnote približne 1 700 miliónov EUR;  
o má širšie investičné prostredie: nemá obmedzenia vzhľadom geografickú expozíciu voči Eurozóne; 
o má rovnaký syntetický ukazovateľ rizika a odmien (SRRI): 6; 
o je v súlade s francúzskym plánom Plan d‘Epargne en Actions (PEA).  

 
Upozornenie:  
 Predchádzajúce výsledky nie sú ani ukazovateľom ani zárukou budúcich výsledkov. 
 Neexistuje žiadna záruka dosiahnutia tohto cieľa.  

2) Vplyv zlúčenia na akcionárov pripájaného podfondu 
Vezmite na vedomie nasledujúce vplyvy zlúčenia 
 Akcionári pripájaných podfondov, ktorí nevyužijú svoje právo na spätné odkúpenie akcií vysvetlené v bode 7) nižšie, sa stanú 

akcionármi prijímajúceho podfondu. 
 Pripájané podfondy budú rozpustené bez likvidácie prevodom všetkých aktív a pasív do prijímajúceho podfondu. 

Pripájané podfondy zaniknú k dátumu nadobudnutia účinnosti zlúčenia. 
 Zlúčenie bude realizované v naturáliách. Neočakáva sa žiadne vyvažovanie portfólia pripájaných podfondov. Cenné papiere 

držané v pripájaných podfondoch budú prevedené do prijímajúceho podfondu. 
 Rovnako ako každé zlúčenie môže aj toto predstavovať riziko zníženia výkonnosti pre akcionárov pripájaných podfondov, najmä 

v dôsledku rozdielov v cieľových aktívach (ako je to vysvetlené ďalej v bode 5). 
 Prijímajúci podfond bude akceptovať prvé príkazy 7. októbra 2022 po 16:00. Tie budú potom spracované na základe ocenenia 

ČHA z 10. októbra 2022 vypočítaného 11. októbra 2022 za predpokladu, že váš finančný sprostredkovateľ zohľadní nové 
pozície. 

3) Vplyv zlúčenia na akcionárov prijímajúceho podfondu 



Oznámenie akcionárom �– 3 

 

Vezmite na vedomie nasledujúce skutočnosti:  
 Zlúčenie nebude mať žiadny vplyv na akcionárov prijímajúceho podfondu. 

4) Organizácia výmeny akcií 
 Ako akcionár pripájaných podfondov v prijímajúcom podfonde dostanete počet nových akcií vypočítaný vynásobením počtu 

akcií, ktoré držíte v triede akcií pripájaného podfondu, výmenným pomerom. 
 Výmenné pomery pripájaného podfondu sa vypočítajú v piatok 7. októbra 2022 vydelením čistej hodnoty akcií (ČHA) na akciu 

z kategórií akcií pripájaných podfondov čistou hodnotou aktív na akciu z príslušnej kategórie akcií prijímajúceho podfondu, podľa 
ocenenia podkladových ktoré sa stanoví vo štvrtok 6. októbra 2022. Pre akcionárov podfondu Germany Multi-Factor Equity, ktorí 
vlastnia akcie z kategórie akcií Classic-CAP oceňované v mene SEK bude výmenný pomer vypočítaný na základe ČHA 
kategórie akcií Classic-CAP prijímajúceho podfondu oceňovaných v mene SEK na základe výmenného kurzu EUR/SEK 
platného vo štvrtok 6. októbra 2022. 

 Kritériá prijaté na ocenenie aktív a v prípade potreby aj pasív na výpočet výmenného pomeru budú rovnaké ako kritériá opísané 
v kapitole „Čistá hodnota aktív“ v knihe I prospektu spoločnosti. 

 Registrovaní akcionári dostanú akcie na meno.  
 Akcionári s akciami na doručiteľa dostanú akcie na doručiteľa.  
 Za zlomok akcie prijímajúceho podfondu zodpovedajúci sume za tretím desatinným miestom nebude vyplácané žiadne finančné 

vyrovnanie. 

5) Základné rozdiely medzi pripájanými podfondmi a prijímajúcim podfondom 
Rozdiely medzi pripájanými podfondmi a prijímajúcim podfondom sú nasledujúce: 
 
A. BNP Paribas Funds Euro Mid Cap a BNP Paribas Funds Euro Equity  

 

Vlastnosti „BNP Paribas Funds Euro Mid Cap“ 
Pripájaný podfond 

„BNP Paribas Funds Euro Equity“ 
Prijímajúci podfond 

Investičný zámer 
Zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom 
horizonte investovaním do európskych kmeňových 
akcií so strednou kapitalizáciou (mid cap). 

 
Zvýšenie hodnoty aktív v strednodobom horizonte 
investovaním do kmeňových akcií eurozóny. 
 

Investičná politika 

Tento podfond investuje najmenej 2/3 svojich aktív 
do kmeňových akcií a/alebo ekvivalentných cenných 
papierov vydaných spoločnosťami s trhovou 
kapitalizáciou menej ako 130 % najvyššej trhovej 
kapitalizácie a vyššou ako 70 % najvyššej trhovej 
kapitalizácie (zistenej na začiatku každého 
fiškálneho roka) indexov EURO STOXX® Mid* 
alebo MSCI EMU Mid Cap**, ktoré sídlia alebo 
vykonávajú väčšinu obchodnej činnosti v eurozóne. 
 
* so spoločnosťou „Stoxx Ltd” ako správcom 
referenčných indexov, ktorý je zapísaný v registri 
referenčných indexov; 
** so správcom referenčného indexu „MSCI 
Limited“. Od 1. januára 2021 sa fond „MSCI Limited“ 
voči Európske únii považuje za správcu „tretej 
krajiny“ zo Spojeného kráľovstva a už sa 
nenachádza v registri referenčných indexov. 
Referenčné indexy krajín mimo EÚ sa môžu v EÚ 
používať až do uplynutia prechodného obdobia 
podľa nariadenia 2016/1011, ktoré bolo predĺžené 
na 1. januára 2024. V tomto období môže Európska 
únia fondu „MSCI Limited“ udeliť stav 
„rovnocennosti“ platný pre Spojené kráľovstvo, 
prípadne „schválenie“ alebo „uznanie“ podľa 
nariadenia 2016/1011. 
 

Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich 
aktív do kmeňových akcií a/alebo cenných papierov 
rovnocenných kmeňovým akciám, ktoré sú 
denominované alebo obchodované v eurách a ktoré 
emitoval obmedzený počet spoločností s registrovaným 
sídlom v niektorom z členských štátov eurozóny, ktoré 
sa navyše vyznačujú kvalitou svojej finančnej štruktúry 
a/alebo potenciálom pre rast ziskov. 
 
Zostatok, t. j. maximálne 25 % svojich aktív je možné 
investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných 
cenných papierov a nástrojov peňažného trhu za 
predpokladu, že investície do dlhových cenných 
papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív a 
najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP a 
PKI. 
 
Po zaistení nesmie vystavenie podfondu iným 
menám ako EUR presiahnuť 5 %.  
 
Majetkové cenné papiere podfondu môžu byť síce 
z väčšej časti zložkami indexu MSCI EMU (NR) *(tzv. 
referenčná hodnota), investičný manažér však 
využíva široký priestor, ktorý vzhľadom 
k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do 
spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou 
referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych 
investičných príležitostí. Odvetvová analýza sa 
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Zostatok, t. j. maximálne 1/3 aktív, je možné 
investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných 
cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a tiež 
do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu 
vo výške 15 % aktív a do PKIPCP alebo PKI vo 
výške 10 % aktív. 
 
Najmenej 75 % aktív podfondu sa bude vždy 
investovať do kmeňových akcií emitovaných 
spoločnosťami s registrovaným sídlom v členskom 
štáte EHS, okrem štátov, ktoré nespolupracujú v boji 
proti podvodom a daňovým únikom.  
Podfond môže mať v držbe aj vedľajšie likvidné 
aktíva v rámci limitov a podmienok opísaných v 1. 
knihe, prílohe 1 – Oprávnené aktíva, bod 7. 
 
 

vykonáva v prvom rade preto, aby sa posúdili 
štrukturálne charakteristiky odvetvia, v ktorom 
jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber akcií sa 
potom uskutočňuje na základe generovania 
podrobného súkromného prieskumu na úrovni 
spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. Investičný 
manažér sa snaží využívať krátkodobé výstupy trhov 
s rastúcou hodnotou investovaním do ich 
atraktívnych dlhodobých investičných atribútov, 
ktoré sú zamaskované krátkodobejšími trendmi, 
módnymi výkyvmi alebo náhodným šumom. 
 
* so správcom referenčného indexu „MSCI 
Limited“ Od 1. januára 2021 sa fond „MSCI Limited“ voči 
Európske únii považuje za správcu „tretej krajiny“ zo 
Spojeného kráľovstva a už sa nenachádza v registri 
referenčných indexov. Referenčné indexy krajín mimo 
EÚ sa môžu v EÚ používať až do uplynutia prechodného 
obdobia podľa nariadenia 2016/1011, ktoré bolo 
predĺžené na 1. januára 2024. V tomto období môže 
Európska únia fondu „MSCI Limited“ udeliť stav 
„rovnocennosti“ platný pre Spojené kráľovstvo, prípadne 
„schválenie“ alebo „uznanie“ podľa nariadenia 
2016/1011. 
 
Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné 
portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 
spoločnostiach charakteristických kvalitou 
finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu 
ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa 
zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa 
pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé 
aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní 
vopred určených úrovní rizika. V dôsledku 
podobných geografických obmedzení by si mali byť 
investori v každom prípade vedomí toho, že riziko 
a profil návratnosti podfondu môžu byť niekedy 
podobné riziku a profilu návratnosti tejto 
referenčnej hodnoty. 
 
Podfond môže mať v držbe aj vedľajšie likvidné aktíva 
v rámci limitov a podmienok opísaných v 1. knihe, 
prílohe 1 – Oprávnené aktíva, bod 7. 
 
 

Udržateľná investičná 
politika 

„Udržateľný“ podfond podľa článku 8 nariadenia 
SFDR 
 
Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných 
investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí 
verejných (ESG) v procese investovania podfondu, 
ktorý spadá do kategórie Udržateľné, ako je 
uvedené v I. knihe. 
Podfond dodržiava minimálnu mieru pokrytia v rámci 
dodatočnej finančnej analýzy, ako je uvedená v 
I. knihe. 
Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie 
ako v jeho investičnom prostredí.  
 

„Udržateľný“ podfond podľa článku 8 nariadenia SFDR 
 

Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných 
investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných 
(ESG) v procese investovania podfondu, ktorý spadá do 
kategórie Udržateľné, ako je uvedené v I. knihe. 
Podfond dodržiava minimálnu mieru pokrytia v rámci 
dodatočnej finančnej analýzy, ako je uvedená v I. knihe. 
Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie ako v 
jeho investičnom prostredí. 
 

Transakcie 
financovania derivátov 
a cenných papierov 

Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa 
opisu v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť 
hlavné finančné derivátové nástroje a warranty. 

Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa opisu v 
bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné 
finančné derivátové nástroje. 
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Na účely účinného spravovania portfólia sa využíva 
požičiavanie cenných papierov, ako je opísané 
v prílohe 2 1. knihy. 
 

Profil typu investora  

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí: 
• chcú diverzifikovať svoje investície do 

kmeňových akcií; 
• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme 

potenciálneho generovania vyšších 
dlhodobých výnosov;  

• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty; 
• dokážu tolerovať volatilitu. 

 

 Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí: 
• chcú diverzifikovať svoje investície do kmeňových 

akcií; 
• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme 

potenciálneho generovania vyšších dlhodobých 
výnosov;  

• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty; 
• dokážu tolerovať volatilitu. 

 

Rizikový profil 

Špecifické trhové riziká:  
• Investičné riziko dodatočného finančného 

kritéria 
• Riziko vlastného imania 
 

Špecifické trhové riziká:  
• Riziká transakcií financovania cenných 

papierov 
• Investičné riziko dodatočného finančného kritéria  
• Riziko vlastného imania 
• Riziko spoločností s nízkou kapitalizáciou 

(Small Cap), riziko špecializovaných alebo 
obmedzených sektorov 

 
 

Súhrn rozdielov v: 
• investičných politikách 
• investičnej stratégii 
• prideľovaní aktív 

 
Investičný zámer a politika pripájaných podfondov a prijímajúceho podfondu nie sú rovnaké, keďže pripájaný 
podfond investuje do európskych kmeňových akcií so strednou kapitalizáciou a prijímajúci podfond investuje 
do kmeňových akcií emitovaných spoločnosťami v eurozóne bez akéhokoľvek obmedzenia kapitalizácie.  
 
Okrem toho môže prijímajúci podfond využiť požičiavanie cenných papierov v záujme efektívnej správy 
portfólia aj napriek tomu, že táto možnosť nebola v pripájanom podfonde povolená.  
 

OCR (najnovšie 
zverejnené 
dokumenty s 
kľúčovými 
informáciami pre 
investorov): 
• Classic  
• N 

 
 

 
 
 
 

• 1,98%  
• 2,73%*  

 
 
 
 

 
 

• 1,98% 
• 2,73% 

Cyklus čistej hodnoty 
aktív 
• Centralizácia 

príkazov 
• Oceňovací deň 
• Výpočet čistej 

hodnoty aktív 
• Dátum zúčtovania 

príkazu 

 
• D 
• D 
• D + 1 
• D + 3 

 
• D  
• D 
• D + 1 
• D + 3 

Proces riadenia rizík (záväzkový prístup) a syntetický ukazovateľ rizika a odmien (6) sú rovnaké pre pripájané aj prijímajúce podfondy. 
* Trieda akcií nie je v Slovensko registrovaná. 
 

B. BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity a BNP Paribas Funds Euro Equity  

 

Vlastnosti 
„BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor 

Equity“ 
Pripájaný podfond 

„BNP Paribas Funds Euro Equity“ 
Prijímajúci podfond 

Investičný zámer 

Uplatnená stratégia má za cieľ zvýšiť hodnotu portfólia 
nemeckých kmeňových akcií v strednodobom 
horizonte pomocou kombinácie viacerých faktorových 
štýlov a generovať aktívnu expozíciu riadenú rizikom. 

Zvýšenie hodnoty aktív v strednodobom horizonte 
investovaním do kmeňových akcií eurozóny. 
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Investičná politika 

Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich 
aktív do kmeňových akcií alebo cenných papierov 
rovnocenných kmeňovým akciám, ktoré emitujú 
spoločnosti s registrovaným sídlom v Nemecku. 
 
Zostatok, t. j. maximálne 25 % svojich aktív je možné 
investovať do akýchkoľvek iných kmeňových akcií, 
dlhových cenných papierov a nástroje peňažného trhu 
za predpokladu, že investície do dlhových cenných 
papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív 
a najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP 
a PKI. 
 
Vyššie popísané aktíva sa budú investovať hlavne 
v EUR. 
 
V rámci investičného procesu sa zdôrazňuje 
kvantitatívny proces na báze výskumu v spojení 
s prístupom k výberu akcií zdola nahor, pri ktorom sa 
tento výber vykonáva na základe štyroch faktorov – 
nízka volatilita, hodnota, ziskovosť a dynamika. 
 
Majetkové cenné papiere podfondu môžu byť síce 
z väčšej časti zložkami indexu MSCI Germany (EUR) 
RI *(tzv. referenčná hodnota), investičný manažér 
však využíva široký priestor, ktorý vzhľadom 
k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do 
spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou 
referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych 
investičných príležitostí. 
 

 * so správcom referenčného indexu „MSCI 
Limited“. Od 1. januára 2021 sa fond „MSCI Limited“ 
voči Európske únii považuje za správcu „tretej krajiny“ 
zo Spojeného kráľovstva a už sa nenachádza 
v registri referenčných indexov. Referenčné indexy 
krajín mimo EÚ sa môžu v EÚ používať až do 
uplynutia prechodného obdobia podľa nariadenia 
2016/1011, ktoré bolo predĺžené na 1. januára 2024. 
V tomto období môže Európska únia fondu „MSCI 
Limited“ udeliť stav „rovnocennosti“ platný pre 
Spojené kráľovstvo, prípadne „schválenie“ alebo 
„uznanie“ podľa nariadenia 2016/1011. 

 
Po uplatnení kvantitatívneho investičného procesu sa 
pre každú akciu investičného prostredia vypočíta 
skóre týkajúce sa ESG a nízkeho množstva 
uhlíkových emisií. Portfólio tak bude plne vyvažované 
s cieľom vybrať tie najlepšie dostupné kmeňové akcie 
s cieľom maximalizovať svoje konečné priemerné 
skóre na základe týchto kritérií. 
 
Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali 
interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne 
monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie 
investičnej stratégie pri maximalizácii diverzifikácie 
stratégie a potenciálu návratnosti s úpravou rizika. 
V dôsledku podobných geografických a tematických 
obmedzení a obmedzenej kapacity investičného sveta 
(približne 60 akcií) by si mali byť investori v každom 
prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti 
podfondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu 
návratnosti tejto referenčnej hodnoty. 

Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich 
aktív do kmeňových akcií a/alebo cenných papierov 
rovnocenných kmeňovým akciám, ktoré sú 
denominované alebo obchodované v eurách a ktoré 
emitoval obmedzený počet spoločností s 
registrovaným sídlom v niektorom z členských 
štátov eurozóny, ktoré sa navyše vyznačujú 
kvalitou svojej finančnej štruktúry a/alebo 
potenciálom pre rast ziskov. 
 
Zostatok, t. j. maximálne 25 % svojich aktív je možné 
investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných 
cenných papierov a nástrojov peňažného trhu za 
predpokladu, že investície do dlhových cenných 
papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív a 
najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP a 
PKI. 
 
Po zaistení nesmie vystavenie podfondu iným 
menám ako EUR presiahnuť 5 %.  
 
Majetkové cenné papiere podfondu môžu byť síce 
z väčšej časti zložkami indexu MSCI EMU (NR) *(tzv. 
referenčná hodnota), investičný manažér však 
využíva široký priestor, ktorý vzhľadom 
k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do 
spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou 
referenčnej hodnoty, aby využil výhody 
konkrétnych investičných príležitostí. Odvetvová 
analýza sa vykonáva v prvom rade preto, aby sa 
posúdili štrukturálne charakteristiky odvetvia, 
v ktorom jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber 
akcií sa potom uskutočňuje na základe 
generovania podrobného súkromného prieskumu 
na úrovni spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. 
Investičný manažér sa snaží využívať krátkodobé 
výstupy trhov s rastúcou hodnotou investovaním 
do ich atraktívnych dlhodobých investičných 
atribútov, ktoré sú zamaskované krátkodobejšími 
trendmi, módnymi výkyvmi alebo náhodným 
šumom. 
 
* so správcom referenčného indexu „MSCI 
Limited“ Od 1. januára 2021 sa fond „MSCI Limited“ 
voči Európske únii považuje za správcu „tretej krajiny“ 
zo Spojeného kráľovstva a už sa nenachádza v registri 
referenčných indexov. Referenčné indexy krajín mimo 
EÚ sa môžu v EÚ používať až do uplynutia 
prechodného obdobia podľa nariadenia 2016/1011, 
ktoré bolo predĺžené na 1. januára 2024. V tomto 
období môže Európska únia fondu „MSCI Limited“ 
udeliť stav „rovnocennosti“ platný pre Spojené 
kráľovstvo, prípadne „schválenie“ alebo „uznanie“ 
podľa nariadenia 2016/1011. 
 
Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné 
portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 
spoločnostiach charakteristických kvalitou 
finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu 
ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa 
zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa 
pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé 
aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní 
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Podfond môže mať v držbe aj vedľajšie likvidné aktíva 
v rámci limitov a podmienok opísaných v 1. knihe, 
prílohe 1 – Oprávnené aktíva, bod 7. 
 

vopred určených úrovní rizika. V dôsledku 
podobných geografických obmedzení by si mali 
byť investori v každom prípade vedomí toho, že 
riziko a profil návratnosti podfondu môžu byť 
niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto 
referenčnej hodnoty. 
 
Podfond môže mať v držbe aj vedľajšie likvidné aktíva 
v rámci limitov a podmienok opísaných v 1. knihe, 
prílohe 1 – Oprávnené aktíva, bod 7. 
 
 

Udržateľná investičná 
politika 

„Udržateľný“ podfond podľa článku 8 nariadenia 
SFDR 
 
Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných 
investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných 
(ESG) v procese investovania podfondu, ktorý spadá 
do kategórie Udržateľné, ako je uvedené v I. knihe. 
Podfond dodržiava minimálnu mieru pokrytia v rámci 
dodatočnej finančnej analýzy, ako je uvedená v 
I. knihe. 
Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie ako 
v jeho investičnom prostredí.  
 

„Udržateľný“ podfond podľa článku 8 nariadenia SFDR 
 

Investičný správca uplatňuje politiku udržateľných 
investícií spoločnosti BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT, ktorá zohľadňuje kritériá životného 
prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných 
(ESG) v procese investovania podfondu, ktorý spadá 
do kategórie Udržateľné, ako je uvedené v I. knihe. 
Podfond dodržiava minimálnu mieru pokrytia v rámci 
dodatočnej finančnej analýzy, ako je uvedená v 
I. knihe. 
Priemerné skóre ESG portfólia podfondu je vyššie ako 
v jeho investičnom prostredí. 
 

Transakcie 
financovania derivátov 
a cenných papierov 

Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa opisu 
v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné 
finančné derivátové nástroje. 

 
 
 
 

Na efektívne riadenie portfólia a zaistenie podľa opisu 
v bodoch 2 a 3 prílohy 2 knihy I možno použiť hlavné 
finančné derivátové nástroje. 
 
Na účely účinného spravovania portfólia sa využíva 
požičiavanie cenných papierov, ako je opísané 
v prílohe 2 1. knihy. 
 

Profil typu investora  

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí: 
• chcú do existujúceho diverzifikovaného portfólia 

pridať držbu v jednej krajine; 
• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme 

potenciálneho generovania vyšších dlhodobých 
výnosov; 

• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty; 
• dokážu tolerovať volatilitu. 

Tento podfond je vhodný pre investorov, ktorí: 
• chcú diverzifikovať svoje investície do 

kmeňových akcií; 
• sú ochotní prijať vyššie trhové riziká v záujme 

potenciálneho generovania vyšších dlhodobých 
výnosov;  

• dokážu akceptovať výrazné dočasné straty; 
• dokážu tolerovať volatilitu. 
 

Špecifický rizikový 
profil 

Špecifické trhové riziká:  
• Riziko koncentrácie  
• Investičné riziko dodatočného finančného 

kritéria 
• Riziko vlastného imania 

Špecifické trhové riziká:  
• Riziká transakcií financovania cenných 

papierov 
• Investičné riziko dodatočného finančného kritéria  
• Riziko vlastného imania 
• Riziko spoločností s nízkou kapitalizáciou 

(Small Cap), riziko špecializovaných alebo 
obmedzených sektorov 

Súhrn rozdielov v: 
• investičných 

politikách 
• investičnej stratégii 
• prideľovaní aktív 

 
 
Investičný zámer a politika pripájaného a prijímajúceho podfondu nie sú rovnaké: investičné prostredie 
pripájaného podfondu je obmedzené na nemecké kmeňové akcie, zatiaľ čo investičné prostredie prijímajúceho 
podfondu pokrýva eurozónu.  
 
Okrem toho môže prijímajúci podfond využiť požičiavanie cenných papierov v záujme efektívnej správy 
portfólia aj napriek tomu, že táto možnosť nebola v pripájanom podfonde povolená.  
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OCR (najnovšie 
zverejnené dokumenty 
s kľúčovými 
informáciami pre 
investorov): 
• Classic 
• N 

 
 
 
 
 

• 1,98% 
• 2,73%* 

 
 
 
 
 
 

• 1,98% 
• 2,73% 

Cyklus čistej hodnoty 
aktív 
• Centralizácia 

príkazov 
• Oceňovací deň 
• Výpočet čistej 

hodnoty aktív 
• Dátum zúčtovania 

príkazu 

 
• D 

 
• D 
• D + 1 
• D + 3 

 
• D  

 
• D 
• D + 1 
• D + 3 

Proces riadenia rizík (záväzkový prístup) a syntetický ukazovateľ rizika a odmien (6) sú rovnaké pre pripájané aj prijímajúce podfondy. 
*Trieda akcií nie je v Slovensko registrovaná. 
 

6) Daňové dôsledky 
 Z hľadiska daní v Luxembursku nebude mať na vás toto zlúčenie žiadny vplyv. 
 V súlade s európskou smernicou č. 2011/16 luxemburské úrady oznámia daňovým orgánom v krajine bydliska akcionárov 

pripájaných podfondov celkovú výšku hrubých výnosov z výmeny akcií po tomto zlúčení. 
 Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svojho miestneho daňového poradcu alebo orgán, ktorý vám poskytne podrobnejšie 

daňové poradenstvo alebo informácie o možných daňových dôsledkoch spojených s týmto zlúčením. 

7) Právo na spätné odkúpenie akcií  
 Akcionári pripájaných podfondov a prijímajúceho podfondu, ktorí nesúhlasia so zlúčením, môžu požiadať o bezplatné odkúpenie 

svojich akcií do uzávierky do dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum posledného príkazu“ v 1. tabuľke uvedenej vyššie. 
 Akcionárom, ktorých akcie má v držbe klíringová banka, odporúčame, aby si zistili špecifické podmienky týkajúce sa úpisov, 

odkupov a konverzií vykonaných prostredníctvom tohto typu sprostredkovateľa. 

8) Ďalšie informácie 
 Náklady a výdavky spojené s fúziou (vrátane bankových a transakčných nákladov, daní a kolkovného) znáša BNP PARIBAS 

ASSET MANAGEMENT Luxembourg, správcovská spoločnosť fondu („správcovská spoločnosť“).  
 Zlúčenia overí spoločnosť PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ktorá je audítorom spoločnosti.  
 Pomer zlúčenia bude k dispozícii na webovej lokalite https://www.bnpparibas-am.com/en/ hneď, ako bude známy. 
 Ročná a polročná výročná správa a právne dokumenty spoločnosti, ako aj kľúčové informácie pre investorov (KIID) pripájaného 

aj prijímajúceho podfondu a správy depozitára a audítora o tejto operácii, sú k dispozícii u správcovskej spoločnosti alebo na 
webovej lokalite www.bnpparibas-am.com.  

 Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na naše služby klientom (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 
 Toto oznámenie dostane pred potvrdením úpisu aj každý potenciálny investor. 
 Pojmy alebo výrazy, ktoré nie sú definované v tomto oznámení, nájdete v prospekte spoločnosti. 
 
S pozdravom, 
Správna rada 

https://www.bnpparibas-am.com/en/
https://www.bnpparibas-am.com/

