
 

Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου 2019 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση 
του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία Απρίλιος 2019. Με εξαίρεση περιπτώσεις ειδικής αναφοράς κατωτέρω, οι αλλαγές 
αυτές θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2019. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 
«Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (FDI)» 

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτικές πολιτικές κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επικαιροποιηθούν προκειμένου να καταστεί 
σαφές ποιο FDI χρησιμοποιείται και για ποιους σκοπούς [αντιστάθμιση ή/και πραγματοποίηση συναλλαγών (επένδυση)]. 
Δεν πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή στην τρέχουσα στρατηγική και στην κατανομή των στοιχείων ενεργητικού που ακολουθεί ο 
διαχειριστής επενδύσεων. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ IΙ) 
«Bond Euro Corporate» 
Επισημαίνεται ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε Ομόλογα Επενδυτικού Βαθμού που εκδίδονται σε 
οποιαδήποτε νομίσματα και όχι μόνο σε ευρώ. Μετά την αντιστάθμιση, η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε 
νομίσματα πλην του ευρώ δεν θα υπερβαίνει το 5%. 

 
«Convertible Bond World» 

Επισημαίνεται ότι από τις 6 Μαΐου 2019, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί χρηματοδοτούμενες και μη 
χρηματοδοτούμενες Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο I του Ενημερωτικού Δελτίου, με 
αναμενόμενη μόχλευση ύψους 50% επί της ΚΑΕ και μέγιστη μόχλευση ύψους 100% επί της ΚΑΕ.  

 «Equity USA Mid Cap» 
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι οι αποδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κατώτερες των προσδοκιών, η 
διαχείριση επενδύσεων του χαρτοφυλακίου θα μεταβιβαστεί από τη Fairpointe Capital LLC, την εξωτερική εταιρεία διαχείρισης 
επενδύσεων, στην εταιρεία BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc. 
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου θα προσαρμοστούν ώστε να είναι περισσότερο προσανατολισμένα 
σε μετοχές Ανάπτυξης των Η.Π.Α. και λιγότερο, όπως επί του παρόντος, σε μετοχές Αξίας των Η.Π.Α. 
Η Αμοιβή Συμβούλων ύψους 0,15% κατ’ ανώτατο που χρεώνεται σε όλα τα μερίδια του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
ακυρωθεί. 
Η εν λόγω αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 Ιουνίου 2019 
 

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

PARVEST 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 
Έδρα: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Λουξεμβούργο 
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 
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  «Sustainable Bond Euro Corporate» 
Επισημαίνεται ότι, μετά την αντιστάθμιση, η έκθεση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ 
δεν θα υπερβαίνει το 5%. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες φραστικές αλλαγές για την ενημέρωση και τη βελτίωση της γενικής διατύπωσης του 
Ενημερωτικού Δελτίου ή με στόχο τη συμμόρφωση με νέους νόμους και κανονισμούς. 
Όροι ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια όπως στο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας. 
Εάν τα μερίδιά σας τηρούνται σε γραφείο συμψηφισμού, συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς όρους που 
ισχύουν για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών αυτού του είδους. 
Επισημαίνεται ότι στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη Νομοθεσία, το επίσημο μέσο 
ενημέρωσης σχετικά με οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία μας 
www.bnpparibas-am.com. 
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 
1. Σε περίπτωση που συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 
2. Αν δεν εγκρίνετε αυτές τις αλλαγές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση έως 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. 
3. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / 

AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 
 
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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