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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

BNP Paribas Funds 

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 

Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg 

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33.363 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΘΑ ΤΕΘΕΙ 

ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 

TELECOM DISRUPTIVE TECHNOLOGY 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

Λουξεμβούργο, 28 Ιανουαρίου 2020 

 

Αγαπητοί Μεριδιούχοι, 

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της BNP Paribas Fund (η Εταιρεία), αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το 

Κεφάλαιο 8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο Νόμος), την παρακάτω συγχώνευση του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 

σύμφωνα με το Άρθρο 1, σημείο 20), α) του Νόμου: 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP Paribas Funds Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP Paribas Funds 

Κωδικός ISIN Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Κατηγορία Νόμισμα 
Επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο 
Κατηγορία Νόμισμα Κωδικός ISIN 

LU0823422810 

Telecom 

Classic-CAP EUR 

Disruptive Technology 

Classic-CAP EUR LU0823421689 

LU0823422810 
Classic-CAP 
Αποτιμάται σε 
USD 

EUR Classic USD-CAP USD LU0823421333 

LU0823423032* Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU0823421846 

LU0823424279 Privilege-CAP EUR Privilege-CAP EUR LU0823422497 

LU0823423206 I-CAP EUR I-CAP EUR LU0823422067 
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* Η κατηγορία μετοχών δεν είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα 

1) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης 

 Η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020. 

 Η πρώτη ΚΑΕ στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και τις κατηγορίες θα υπολογιστεί τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων 

στοιχείων ενεργητικού που θα καθοριστεί την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020.  

2) Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης 

 Το φάσμα των επενδύσεων του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι πλέον κατάλληλο για τη δημιουργία υπεραπόδοσης.  

 Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT πιστεύει πλέον σε εταιρείες και κλάδους που εστιάζουν στην καινοτομία, ένα επενδυτικό θέμα που επί του παρόντος έχει 
μεγάλη απήχηση και υπερβαίνει την απόδοση των δεικτών αναφοράς μακροπρόθεσμα. 

 Κατά συνέπεια, εστιάζοντας το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς καινοτομίας, οι μεριδιούχοι του 
Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα έχουν καλύτερες προοπτικές αποδόσεων. 

Προειδοποίηση:  

 Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. 

3) Αντίκτυπος της Συγχώνευσης στους Μεριδιούχους του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Οι συνέπειες της Συγχώνευσης έχουν ως εξής: 

 Οι εγγραφές και οι μετατροπές σε μερίδια επιτρέπονται μόνο για τους υφιστάμενους μεριδιούχους και δεν θα πραγματοποιούνται για νέους επενδυτές. 

 Οι τελευταίες εντολές για εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά στο Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνουν δεκτές έως την ώρα παύσης συναλλαγών την 
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.  

 Εντολές που θα παραληφθούν μετά την εν λόγω ώρα παύσης συναλλαγών θα απορριφθούν. 

 Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων τους, το οποίο αναλύεται 
παρακάτω στο σημείο 8), θα καταστούν μεριδιούχοι του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 Το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα κλείσει χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στο Απορροφών 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 

 Το Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα πάψει να υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης. 

 Όπως διευκρινίζεται παρακάτω στο σημείο 6, η στάθμιση του κλάδου Τηλεπικοινωνιών που αντιστοιχεί στο φάσμα επενδύσεων του Απορροφώντος επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ μικρή. Συνεπώς, οι τίτλοι του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο του 
Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πωληθούν (κατά κανόνα πέντε εργάσιμες ημέρες) πριν από τη Συγχώνευση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων. Στην πράξη, θα πωληθεί το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται επί του παρόντος στο 
χαρτοφυλάκιο.  

 Όπως σε κάθε συγχώνευση, αυτή η πράξη μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο μείωσης της απόδοσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου, ειδικότερα λόγω των διαφορών των στοχευόμενων στοιχείων ενεργητικού (όπως διευκρινίζεται παρακάτω στο σημείο 6) και της αναπροσαρμογής του 
χαρτοφυλακίου (όπως διευκρινίζεται παραπάνω). 

4) Συνέπειες της Συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Η συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

5) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων 
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 Ο αριθμός των νέων μεριδίων του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που θα λάβουν οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες επί τη σχέση ανταλλαγής. 

 Οι σχέσεις ανταλλαγής θα υπολογιστούν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων κατηγοριών 

διά της ΚΑΕ ανά μερίδιο των αντίστοιχων Απορροφωσών κατηγοριών, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, όπως θα οριστεί την Πέμπτη, 

5 Μαρτίου 2020. 

 Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, κατά περίπτωση, των στοιχείων παθητικού για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής 

θα είναι ίδια με εκείνα που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Καθαρή Αξία Ενεργητικού» στο Βιβλίο I του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.  

 Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια.  

 Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν μερίδια στον κομιστή.  

 Δεν θα καταβληθούν μετρητά με σκοπό την αντιστάθμιση (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του Απορροφώντος μεριδίου πέραν του τρίτου δεκαδικού 

ψηφίου. 

6) Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Οι διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι εξής:  

Χαρακτηριστικά 
«BNP Paribas Funds Telecom» 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
«BNP Paribas Funds Disruptive Technology» 
Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

Επενδυτικός Στόχος 
Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα, επενδύοντας 
κατά κύριο λόγο σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. 

Αύξηση της αξίας του ενεργητικού του μεσοπρόθεσμα, επενδύοντας κατά 
κύριο λόγο σε εταιρείες καινοτόμων τεχνολογιών. 

Επενδυτική πολιτική 

Σε κάθε περίπτωση, το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες, οι οποίες 
διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
τους στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 25% του ενεργητικού 
του, μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 
κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί 
επίσης να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία 
λαμβάνει υπ' όψιν Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Σε κάθε περίπτωση, το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 
τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές ή/και τίτλους 
ισοδύναμους με μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες ανά τον κόσμο, οι 
οποίες αξιοποιούν ή αντλούν κέρδη από καινοτόμες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, (i) της τεχνητής νοημοσύνης, (ii) του 
υπολογιστικού νέφους (cloud computing), και (iii) της ρομποτικής. 

Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή κατ’ ανώτατο το 25% του ενεργητικού του, 
μπορεί να επενδύεται σε οποιεσδήποτε άλλες κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς ή μετρητά, εφόσον οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 
κάθε είδους δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του, και μπορεί επίσης 
να επενδύει έως 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ.  

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει επίσης την Πολιτική Βιώσιμων 
Επενδύσεων της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, η οποία λαμβάνει 
υπ' όψιν Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ESG) για τις επενδύσεις του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 

Παράγωγα και 
Συναλλαγές 
Χρηματοδότησης 
Τίτλων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και 
την αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος 2 στο Βιβλίο I. 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται βασικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την 
αντιστάθμιση, όπως περιγράφεται στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 2 
στο Βιβλίο I. 

SRRI* 5 για όλες τις κατηγορίες 6 για όλες τις κατηγορίες 

Σύνοψη διαφορών 
όσον αφορά τα εξής: 

 Επενδυτικές 
Πολιτικές 

Οι κλάδοι στους οποίους επενδύουν τα Απορροφώμενα και τα απορροφώντα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι οι ίδιοι: 

 κλάδος τηλεπικοινωνιών για το Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
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 Επενδυτική 
Στρατηγική 

 Κατανομή Στοιχείων 
Ενεργητικού 

 καινοτόμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, (i) της τεχνητής νοημοσύνης, (ii) του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), και 
(iii) της ρομποτικής για το Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

 Ο κλάδος τηλεπικοινωνιών αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού του Απορροφώντος επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου «Disruptive Technology». 

Επιτόκιο OCR: 

 «Classic» 

 «Privilege» 

 «I» 

όπως στο τρέχον έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές 
(KIID) 

 1,97% 

 1,07% 

 0,96% 

όπως στο τρέχον έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές 
(KIID) 

 1,98% 

 1,08% 

 0,96% 

Ο Ειδικός Κίνδυνος Αγοράς, το Προφίλ Τύπου Επενδυτή, η διαδικασία διαχείρισης Κινδύνου (Προσέγγιση βάσει Υποχρεώσεων) και ο κύκλος της ΚΑΕ είναι ίδια τόσο στο 
Απορροφώμενο όσο και στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 

* Η διαφορά στον SRRI οφείλεται στην ελαφρώς σημαντικότερη μεταβλητότητα του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της επενδυτικής 
στρατηγικής του. 

7) Φορολογικές επιπτώσεις 

Αυτή η Συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο όσον αφορά τη φορολόγησή σας στο Λουξεμβούργο. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/16, οι αρχές του Λουξεμβούργου θα αναφέρουν στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής σας τα συνολικά μικτά έσοδα από 

την ανταλλαγή μεριδίων κατά την υλοποίηση αυτής της Συγχώνευσης. 

Για περισσότερες φοροτεχνικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με αυτήν τη Συγχώνευση, συνιστάται να 

επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας φοροτεχνικό σύμβουλο ή τις τοπικές φορολογικές αρχές. 

8) Δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων  

Οι επιλογές σας: 

 Σε περίπτωση που συμφωνείτε με αυτήν τη Συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 

 Εάν δεν εγκρίνετε αυτήν τη Συγχώνευση, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση έως την ώρα παύσης συναλλαγών την 

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020. 

 Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

9) Λοιπές πληροφορίες 

 Τα έξοδα και οι δαπάνες της Συγχώνευσης θα βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, την Εταιρεία Διαχείρισης, εκτός από τα τραπεζικά 

έξοδα και τα έξοδα που συνδέονται με συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων π.χ. των φόρων και των τελών χαρτοσήμου), τα οποία ενδέχεται να χρεωθούν στο 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ουσιώδη.  

 Η πράξη συγχώνευσης θα επικυρωθεί από την PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, τον ελεγκτή της Εταιρείας.  

 Η σχέση συγχώνευσης θα διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com/en/ αμέσως μόλις γνωστοποιηθεί. 

 Η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση και τα νομικά έγγραφα της Εταιρείας, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) των Απορροφώμενων και των 

Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και οι εκθέσεις του Θεματοφύλακα και του Ελεγκτή σχετικά με αυτή την πράξη διατίθενται από την Εταιρεία 

Διαχείρισης. Επίσης, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθενται στη διαδικτυακή 

τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com/en/ από την οποία οι μεριδιούχοι καλούνται να τα διαβάσουν. 

 Για οποιονδήποτε όρο ή έκφραση δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. 

mailto:AMLU.ClientService@bnpparibas.com
https://www.bnpparibas-am.com/en/
https://www.bnpparibas-am.com/en/
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


