
 

 

 

Lucemburk, 1. března 2022 

Vážení držitelé akcií, 

 z důvodu stupňujícího se konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se běžné tržní obchodní podmínky výrazně zhoršily, což vedlo 
k mimořádné situaci, jejímž následkem je nemožné provést odprodej a ocenění investic podfondů „Russia Equity“ a „Europe 
Emerging Equity“. Za účelem ochrany nejlepších zájmů držitelů akcií se představenstvo rozhodlo s okamžitou platností dočasně 
pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv, stejně jako vydávání, převod a zpětný odkup akcií, v souladu s článkem 16§1 (a) a (b) 
stanov společnosti. 

Jakákoli žádost o nákup, výměnu nebo zpětný odkup akcií podfondů „Russia Equity“ a „Europe Emerging Equity“ obdržená po 
16:00 hodině lucemburského času dne 28. února bude zamítnuta. 

 Místní ruský akciový trh (MOEX) byl dne 28. 2. 2022 uzavřen. Proto dne 1. 3. 2022 v souvislosti s podfondem „Russia Equity“ 
nebyla uveřejněna žádná čistá hodnota aktiv v souladu s požadavky prospektu na uzavření trhů v Moskvě a/nebo Londýně. 

V praxi to znamená, že v souvislosti s podfondem „Russia Equity” budou jakékoli příkazy k úpisu a zpětnému odkupu zaslané 
klienty dne 28. 2. 2022 před 16:00 hodinou lucemburského času provedeny, jakmile bude obnoven výpočet čisté hodnoty aktiv. 
Během období pozastavení mohou klienti stáhnout předložené žádosti. Žádosti, které nebyly staženy, budou vypořádány příští 
den ocenění, jakmile bude pozastavení u konce. Od 16:00 hodin lucemburského času dne 28. února budou všechny úpisy 
zamítnuty. 

 V rámci podfondu „Europe Emerging Equity“ jsou všechny žádosti o nákup, výměnu nebo zpětný odkup akcií obdržené dne 
28. 2. 2022 zpracovány jako obvykle. Od 16:00 hodin lucemburského času dne 28. února budou všechny úpisy zamítnuty. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Pojmy a termíny nedefinované v tomto upozornění mají stejný význam jako v prospektu společnosti. 

Pokud jsou vaše akcie uloženy v zúčtovacím středisku, 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. 

MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY? 

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

S pozdravem 

Představenstvo 
 

Oznámení akcionářům podfondů „Russia Equity“ a „Europe Emerging Equity“ 

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 
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