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Upozornění pro držitele akcií 

PODFONDU ASIA EX-JAPAN BOND 
 

 

Akcie Kód ISIN 

Classic-CAP LU0823379622 

Classic EUR-CAP LU0823378905 

Classic RH EUR-CAP LU0823379382 

 

 

Lucemburk, 4. dubna 2022 

Vážení držitelé akcií, 

tímto vás informujeme, že tento podfond „Asia ex-Japan Bond“ bude přeměněn na nový podfond „Sustainable Asian Cities Bond“.  

Tyto transformační změny vstoupí v platnost 6. května 2022. 

1) Základní informace a odůvodnění transformace 

Výkonnost podfondu „Asia ex-Japan Bond“ nesplňuje očekávání, protože za krátkodobé i dlouhodobé období vykazuje horší výsledky než jeho srovnávací index 50% 
JPM Asia Credit Index + 50% Markit iBoxx ALBI. 

Cílem transformace na nový podfond „Sustainable Asian Cities Bond“ je dosáhnout lepší dlouhodobé přidané hodnoty, a to následujícím způsobem: 

(i) uplatňováním tematického přístupu využíváním pozitivního dlouhodobého strukturálního trendu pro udržitelné investování v Asii (posíleného regulačními změnami, 
stejně jako zvyšováním povědomí mezi investory a navyšovateli kapitálu) a  

(ii) zaměřováním se převážně na dluhopisy ve tvrdých měnách (vs. strategie prolnutí současné strategie) 

Cílem této strategie je maximalizovat celkové výnosy a zároveň vykazovat silný profil ESG. 

Upozornění:  

✓ Výsledky z minulosti nejsou indikátorem ani zárukou budoucích výsledků. 

✓ Neexistují žádné záruky, že tohoto cíle bude dosaženo.  

2) Vlastnosti tohoto podfondu budou zcela změněny takto:  

 

Znaky „Asia ex-Japan Bond“ „Sustainable Asian Cities Bond“ 

Investiční cíl 

Zvýšení hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním primárně 
do asijských (kromě japonských) dluhopisů. 

Zvýšení hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním především 
do dluhových cenných papírů vydaných asijskými emitenty, kteří podporují 
rozvoj udržitelných asijských měst, přičemž v celém investičním procesu 
zohledňujeme kritéria ESG. 
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Srovnávací index 

Kompozitní srovnávací index 50% J.P. Morgan Asia Credit index + 50% 
Markit iBoxx Asian Local Bond Index 

používaný pouze ke srovnání výkonnosti 

Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od 
výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit 

J.P. Morgan Asia Credit Index 

 

používaný pouze ke srovnání výkonnosti 

Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od 
výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit 

Investiční politika 

Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů nebo jiných 
podobných cenných papírů, denominovaných v různých měnách, od 
emitentů, kteří mají sídlo nebo provozují většinu své obchodní činnosti 
v Asii (kromě Japonska). 

Zbývající část, tedy nejvýše 1/3 aktiv podfondu, může být investována do 
jakýchkoli směnitelných cenných papírů, instrumentů peněžního trhu či 
peněžních prostředků a s limitem do 10 % aktiv také do SKIPCP či SKI. 

Vzhledem k výše uvedeným investičním limitům mohou investice podfondu 
do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním 
dluhopisovém trhu (CIBM) dosáhnout až 25 % aktiv podfondu. 

Tento tematický podfond investuje nejméně 75 % svých celkových aktiv do 

  1) dluhopisů s označením udržitelného rozvoje, jak je definuje 
Mezinárodní asociace pro kapitálový trh (např. principy ekologických 
dluhopisů, principy sociálních dluhopisů, směrnice udržitelných dluhopisů, 
principy dluhopisů vázaných na udržitelnost), včetně ekologických 
dluhopisů, dluhopisů se sociálním a udržitelným využitím výnosů 
podnikových a vládních eminentů, kteří mají sídlo v asijských zemích nebo v 
nich vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti, zejména v Číně, 
Indonésii, Koreji; a 

2) neoznačených dluhopisů v souladu s vývojem udržitelných asijských 
měst, které jsou vydávané podnikovými a veřejnými subjekty, kteří mají 
sídlo v asijských zemích nebo v nich vykonávají převážnou část své 
hospodářské činnosti, a u nichž část jejich činnosti přispívá k aspektům 
udržitelných asijských měst. Vybraní emitenti musí mít alespoň 20 % příjmů 
z činností, které přímo přispívají k tématu a/nebo potenciálně umožňují 
vývoj udržitelných asijských měst. 

 

Koncept udržitelných asijských měst je víceodvětvový a víceaspektový, 
přičemž investice se mohou obecně týkat těchto pěti aspektů: 

• Zlepšení městské mobility ve městech a mezi městy s upřednostněním 
nízkouhlíkových možností, např. veřejné dopravy. 

• Zlepšení základní infrastruktury asijských měst, aby mohla fungovat a 
prosperovat, a také zvýšení odolnosti měst vůči extrémním povětrnostním 
jevům, zejména management přívalových vod nebo ochrana před 
povodněmi.  

• Podpora integrovaného rozvoje s cílem vyvážit kombinaci sociálních, 
ekonomických a přírodních aktivit, zejména speciální městské ekonomické 
zóny nebo budování městských mokřadů. 

• Budování zdravotnických a vzdělávacích zařízení s cílem zvýšit 
nabídku a zlepšit přístup ke zdravotní péči a vzdělávání.  

• Podpora inovativních a technologických řešení na podporu 
udržitelného rozvoje měst. 

Svět investic tohoto podfondu se skládá z dluhopisů s označením 
udržitelného rozvoje (podle bodu 1 výše) a neoznačených dluhopisů (podle 
bodu 2 výše) od emitentů se sídlem v asijských zemích nebo vykonávajících 
převážnou část své ekonomické činnosti v těchto zemích (zejména v Číně, 
Indonésii, Koreji).  

Podfond uplatňuje udržitelnou investiční politiku společnosti BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT, která během procesu investování do podfondů, 
které spadají pod kategorii udržitelný plus / tematické, jak je stanoveno v 
knize I lucemburského prospektu, bere v úvahu kritéria životního prostředí, 
sociálních věcí a správní oblasti (ESG). 
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Zbývající část, konkrétně maximálně 25 % aktiv, může být investována do 
jakýchkoli jiných dluhových cenných papírů (jako jsou mimo jiné podnikové 
dluhopisy), přidružených likvidních aktiv v rámci limitů a podmínek 
stanovených v příloze 1 knihy I - Způsobilá aktiva, bod 7, instrumentů 
peněžního trhu v rozsahu maximálně 10 % aktiv a jiných SKIPCP nebo SKI 
v rozsahu maximálně 10 % aktiv. 

Podfond investuje nejméně 60 % do dluhopisů investiční třídy.   

Podfond může investovat do dluhopisů s vysokým výnosem s ratingem 
vyšším než B- (S&P) až do výše 40 % svých aktiv a do trvale svolatelných 
dluhopisů až do výše 20 % svých aktiv. 

V případě, že tato ratingová kritéria nebudou splněna kvůli úpadku, 
investiční správce upraví složení portfolia v nejlepším zájmu investorů a co 
nejrychlejším způsobem. 

Vzhledem k výše uvedeným investičním limitům mohou investice podfondu 
do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním 
dluhopisovém trhu (CIBM) dosáhnout až 25 % aktiv podfondu. 

Po zahrnutí zajištění (hedgingu) nesmí expozice podfondu vůči jiným 
měnám než USD překročit 5 %. 

Udržitelná investiční politika 

Investiční manažer uplatňuje politiku udržitelného investování společnosti 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při procesu investování 
podfondu, který spadá do kategorie „udržitelný“, jak je uvedeno v knize I, 
zohledňuje kritéria životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti 
(ESG). 

Investiční manažer uplatňuje udržitelnou investiční politiku společnosti BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během procesu investování do 
podfondů, které spadají pod kategorii udržitelný plus / tematické, jak je 
stanoveno v knize I, bere v úvahu kritéria životního prostředí, sociálních 
věcí a správní oblasti (ESG). 

Podfond investuje nejméně 90 % svých aktiv (s výjimkou investic v hotovosti 
a ostatních likvidních prostředcích) do cenných papírů vydaných emitenty, 
kteří mají skóre ESG nebo hodnocení pomocí interní metodologie, jak je 
uvedeno v knize I. 

Cílem je záměrně alokovat kapitál do projektů, aktivit, aktiv nebo 
společností, které přispívají k tématu udržitelných asijských měst. Podfond 
tohoto cíle dosahuje investováním do dluhopisů, které jsou schváleny 
Centrem udržitelnosti společnosti BNPP AM. 

Informace týkající se SFDR 
a směrnice o taxonomii 

Podfond není kategorizován podle článku 8 nebo článku 9 SFDR. 

 

 

Cílem směrnice o taxonomii je stanovit kritéria pro určení, zda je 
hospodářská činnost považována za udržitelnou z hlediska životního 
prostředí. 

Taxonomie EU je tedy klasifikační systém, který stanoví seznam 
environmentálně udržitelných hospodářských činností. 

 

Hospodářské činnosti, které směrnice o taxonomii neuznává, nemusí být 
nutně škodlivé pro životní prostředí nebo neudržitelné. Navíc ne všechny 
činnosti, které mohou významně přispět k dosažení environmentálních 
i sociálních cílů, jsou zatím součástí směrnice o taxonomii. 

Podkladové investice tohoto podfondu nezohledňují kritéria EU pro 
environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. 

Podfond má udržitelný investiční cíl v souladu s článkem 9 SFDR. 

Cílem směrnice o taxonomii je stanovit kritéria pro určení, zda je 
hospodářská činnost považována za udržitelnou z hlediska životního 
prostředí. Taxonomie EU je tedy klasifikační systém stanovující seznam 
environmentálně udržitelných hospodářských činností s ohledem na šest 
cílů EU v oblasti klimatu a životního prostředí definovaných touto směrnicí.  

K dnešnímu dni se podfond zatím nezavazuje k minimálnímu podílu investic 
do hospodářských činností, které jsou podle směrnice o taxonomii 
kvalifikovány jako environmentálně udržitelné a které přispívají 
k environmentálním cílům zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
změně klimatu. Vzhledem k mimofinančnímu rozměru jeho investičního cíle 
je však pravděpodobné, že omezená část podfondu bude investovat do 
činností, které přispívají k environmentálním cílům zmírňování změny 
klimatu a/nebo přizpůsobování se změně klimatu. 

Správcovská společnost v současné době vyvíjí své datové systémy pro 
sladění s taxonomií, aby zajistila přesnost a vhodnost zveřejňovaných 
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informací souvisejících s udržitelností v taxonomii.  V souladu s tím budou 
provedeny další následné aktualizace prospektu. 

Hospodářské činnosti, které směrnice o taxonomii neuznává, nemusí být 
nutně škodlivé pro životní prostředí nebo neudržitelné. Kromě toho všechny 
činnosti, které mohou významně přispět k dosažení environmentálních 
i sociálních cílů, zatím nejsou součástí směrnice o taxonomii. 

Specifická tržní rizika 

Specifická tržní rizika:  

• Úvěrové riziko 

• Riziko rozvíjejících se trhů 

• Investiční riziko mimofinančních kritérií  

 

• Riziko spojené s likviditou 

• Rizika spojená s investicemi do některých zemí  

Specifická rizika spojená s investicemi v kontinentální Číně 

• Riziko změn zdanění v Číně 

• Riziko související s přímým přístupem na CIBM 

Specifická tržní rizika:  

• Úvěrové riziko 

• Riziko rozvíjejících se trhů 

• Investiční riziko mimofinančních kritérií  

• Riziko dluhopisů s vysokým výnosem 

• Riziko spojené s likviditou 

• Rizika spojená s investicemi do některých zemí  

Specifická rizika spojená s investicemi v kontinentální Číně 

• Riziko změn zdanění v Číně 

• Riziko související s přímým přístupem na CIBM 

SRRI 3 3 

Shrnutí rozdílů: 

• Investičních politik 

• Investičních strategií 

• Alokace aktiv 

• Rizikový profil 

 

Investiční politika a strategie 

Zatímco oba podfondy usilují o zvýšení hodnoty aktiv investováním do společné cílové geografické oblasti (Asie kromě Japonska), strategie 
Sustainable Asian Cities Bond má hlubší úroveň integrace ESG a uplatňuje tematický přístup, přičemž se zaměřuje na dluhopisy se značkou 
udržitelnosti a dluhopisy v souladu s konceptem „udržitelných asijských měst“ (viz oddíl Investiční politika), oproti širšímu přístupu strategie Asia 
ex-Japan Bond. 

Alokace aktiv 

Podfond Asia ex-Japan Bond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů nebo jiných podobných cenných papírů denominovaných v různých 
měnách emitentů, kteří mají sídlo nebo provozují většinu své obchodní činnosti v Asii (kromě Japonska). 

Podfond Sustainable Asian Cities Bond investuje nejméně 75 % svých celkových aktiv do dluhových cenných papírů vydaných asijskými 
subjekty podporujícími rozvoj udržitelných asijských měst (viz část Investiční politika). 

Podfond Sustainable Asian Cities Bond také investuje alespoň 60 % do dluhopisů investiční třídy, zatímco podfond Asia ex-Japan Bond toto 
kritérium nemá. 

Svět 

Oba podfondy mají obdobnou cílovou geografickou oblast, což je Asie kromě Japonska. Z hlediska investičního přístupu však existují rozdíly (viz 
oddíl Investiční politika a strategie výše). 

Politika udržitelnosti 

Investiční manažer uplatňuje u Asia ex-Japan Bond udržitelnou investiční politiku společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při 
procesu investování podfondu, který spadá do kategorie „udržitelný“, jak je uvedeno v knize I, zohledňuje kritéria životního prostředí, sociálních 
věcí a správní oblasti (ESG). 

Sustainable Asian Cities Bond jde kromě uplatňování udržitelné investiční politiky společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ještě dále 
a investuje nejméně 90 % svých aktiv (s výjimkou investic v hotovosti a ostatních likvidních prostředcích) do cenných papírů vydaných emitenty, 
kteří mají skóre ESG nebo hodnocení pomocí interní metodologie, jak je uvedeno v knize I. Kromě toho podfond Asia ex-Japan Bond není zařazen 
do kategorie podle článku 8 nebo článku 9 SFDR, ale dluhopis Sustainable Asian Cities Bond podporuje environmentální a/nebo sociální a správní 
charakteristiky v souladu s článkem 9 SFDR a částečně investuje do udržitelných investic ve smyslu SFDR. 

Rizikový profil 

Riziko spojené s likviditou: očekává se zlepšení celkové likvidity podfondu v důsledku investic v rámci udržitelného světa investic.  

Úvěrové riziko: úvěrové riziko se může nepatrně zvýšit v důsledku možnosti investování až 20 % do dluhopisů s vysokými výnosy.  

Riziko selhání protistrany: beze změny. Riziko zůstává nízké v důsledku pečlivého výběru / sledování protistran, jakož i výměny zajištění. 

Provozní riziko: beze změny. Riziko zůstává nízké v důsledku pečlivého posouzení / zmírnění všech provozních rizik během správy produktu. 
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OCR (nejnovější publikované 
klíčové informace pro 
investory): 

• „Classic“ 

 

 

• 1,62 % (včetně max. man. poplatků 1,25 %)  

 

odhadované OCR 

• 1,28 % (včetně max. man. poplatků 0,90 %) 

 

* SFDR znamená „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb), a odkazuje 
tedy na směrnici (EU) 2019/2088 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. listopadu 2019. Podrobnější informace o tomto nařízení a kategorizaci jsou k dispozici 
v prospektu. 

Správce aktiv (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK), proces řízení rizik (závazkový přístup), použití derivátů, SRRI (3), profil typického investora, účetní měna 
(USD) a cyklus NAV zůstávají beze změn. 

3) Právo na zpětný odkup akcií  

Vaše možnosti: 

✓ Pokud s touto transformací souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci. 

✓ Pokud s touto transformací nesouhlasíte, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií zdarma do uzávěrky 5. května 2022, 

✓ V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naši zákaznickou podporu (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

4) Další informace 

✓ Současné portfolio podfondu není v souladu s novou investiční politikou a většina aktiv (75 až 100 %) bude prodána ve dnech následujících po transformaci. 

✓ Náklady a výdaje spojené s touto transformací (přibližně 0,37 % NAV) ponese podfond.  

✓ Toto oznámení bude před schválením úpisu také sděleno všem potenciálním investorům. 

✓ Všechny pojmy a výrazy, které nejsou definovány v tomto oznámení, naleznete v prospektu společnosti. 

S pozdravem 

Představenstvo 
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