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Αγαπητοί μεριδιούχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «ΔΣ») με την παρούσα σας ενημερώνει σχετικά με τις αλλαγές που θα ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση του 
Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο») με ημερομηνία Αύγουστος 2020, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 10 Αυγούστου 2020.   

I. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ I) 

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν αποκλειστικά για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια LVNAV: 

✓ Στο πλαίσιο της πιθανής θέσπισης αρνητικών επιτοκίων στις χρηματαγορές από τις Κεντρικές Τράπεζες και μετά την κατάργηση στο παρελθόν του μηχανισμού 
αντίστροφης διανομής* που επέτρεπε στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια LVNAV να διατηρούν μια σταθερή/ πάγια ΚΑΕ, το ΔΣ αποφάσισε, προς το βέλτιστο 
συμφέρον σας, να εφαρμόσει τις παρακάτω διατάξεις στο Ενημερωτικό Δελτίο: 

«Έως τον Ιανουάριο 2019, ο μηχανισμός αντίστροφης διανομής* (δηλαδή, η ακύρωση μεριδίων) συνέβαλε στη μείωση του κινδύνου αρνητικών επιτοκίων των επιμέρους αμοιβαίων 
κεφαλαίων LVNAV καθώς και στη διατήρηση μιας σταθερής ΚΑΕ. Λόγω της εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1131 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, ο εν λόγω 
μηχανισμός έχει πλέον καταργηθεί από την ΕΑΚΑΑ από τον Ιανουάριο του 2019. Συνεπώς, σε περίπτωση αρνητικών αποδόσεων, ειδικότερα εάν ορισμένες κεντρικές τράπεζες 
επιβάλλουν αρνητικά επιτόκια στις νομισματικές πολιτικές τους, η ΚΑΕ των αμοιβαίων κεφαλαίων LVNAV δεν θα μπορεί πλέον να παραμείνει σταθερή σε 1 λίρα Αγγλίας ή 1 
δολάριο ΗΠΑ.  
Εάν συμβεί αυτό, το αρνητικό εισόδημα από επενδύσεις θα σωρεύεται στην ΚΑΕ κάθε κατηγορίας μεριδίων και, κατά συνέπεια, υπό αυτές τις περιστάσεις, θα λειτουργεί ως 
κατηγορία μεριδίων σώρευσης. Για την καλύτερη αποτύπωση των καθημερινών μεταβολών της ΚΑΕ με 4 δεκαδικά ψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον 
πολλαπλασιασμό της ονομαστικής αξίας κάθε σχετικής ΚΑΕ επί 1.000. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε υφιστάμενο μερίδιο 1 λίρας Αγγλίας ή 1 δολαρίου ΗΠΑ θα μετατρέπεται, 
αντίστοιχα, σε 0,001 μερίδιο 1.000 λιρών Αγγλίας ή 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.  

*Μηχανισμός αντίστροφης διανομής: ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς για τη διατήρηση μιας σταθερής ΚΑΕ και την αντιμετώπιση 

της διανομής αρνητικού εισοδήματος λόγω αρνητικών αποδόσεων, ήτοι τη μείωση του αριθμού των μεριδίων ενός επενδυτή η οποία αντιστοιχεί στο ποσό της αρνητικής 

απόδοσης.» 

 

Εφαρμογή των αρχών ΠΚΔ 

✓ Επισημαίνεται ότι, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η Εταιρεία σας θα προβεί σε πλήρη 
ενσωμάτωση των αρχών ΠΚΔ και ότι όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας θα συμμορφώνονται με την πολιτική βιώσιμων επενδύσεων, όπως ορίζεται στο 
Βιβλίο I του ενημερωτικού δελτίου και έχει ως εξής: 

«Η Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων περιγράφει την ενσωμάτωση της Ανάλυσης ΠΚΔ ή/και των Προτύπων ΠΚΔ (όπως ορίζονται στη συνέχεια) στις επενδυτικές διαδικασίες 

που εφαρμόζονται από τους διαχειριστές επενδύσεων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα αρχικά ΠΚΔ αντιστοιχούν στις λέξεις Environmental, Social και Governance 

(Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση): είναι οι τρεις ομάδες δεικτών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση του επιπέδου βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης. Η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (BNPP AM) δεσμεύεται να ακολουθεί μια βιώσιμη προσέγγιση στις επενδύσεις της. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή 

αυτών των Προτύπων και η Ανάλυση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Συνεπώς, η 

υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε όλα τα χαρτοφυλάκια.  
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Τα Πρότυπα ΠΚΔ, σε αυτήν την περίπτωση, η Πολιτική Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της BNPP AM [Responsible Business Conduct Policy (RBC)], 

ενσωματώνονται στην επενδυτική διαδικασία κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η RBC βασίζεται σε ευρέως αναγνωρισμένα διεθνή πλαίσια τα οποία ορίζουν τα ελάχιστα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για όλες τις εταιρείες και τους εκδότες όπως καθορίζονται στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και 

συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά δεύτερο λόγο, περιλαμβάνει μια σειρά πολιτικών του επιχειρηματικού 

τομέα που ορίζουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης (ΠΚΔ), τα οποία πρέπει να πληρούνται προκειμένου η BNPP AM να 

επενδύει στις εν λόγω εταιρείες των τομέων αυτών. Εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες αρχές ή τα κριτήρια αποκλείονται από τις επενδύσεις των επιμέρους 

αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι εταιρείες που διατρέχουν τον κίνδυνο να τις παραβιάσουν παρακολουθούνται προσεκτικά και ενδεχομένως να αποκλειστούν και αυτές. Κατά 

τρίτο λόγο, ορισμένοι τομείς ή προϊόντα απλώς αποκλείονται. Αυτά είτε απαγορεύονται σε ορισμένες δικαιοδοσίες (ή παραβιάζουν διεθνή πρότυπα) είτε, αυτά καθαυτά τα 

προϊόντα, προκαλούν απαράδεκτη ζημία. Προς το παρόν, ο κατάλογος περιλαμβάνει: τα προϊόντα καπνού, το κάρβουνο, τα αμφιλεγόμενα όπλα και τον αμίαντο. 

Αυτά τα Πρότυπα ΠΚΔ γνωστοποιούνται στους Διαχειριστές Επενδύσεων από το Κέντρο Βιωσιμότητας της BNPP AM. 

Η Ανάλυση ΠΚΔ αφορά την αξιολόγηση των προαναφερόμενων τριών μη χρηματοοικονομικών δεικτών:  

- Περιβαλλοντικοί: όπως η ενεργειακή απόδοση, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η διαχείριση αποβλήτων, 

- Κοινωνικοί: όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων, διαφορετικότητα), 

- Διακυβέρνησης: όπως η ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποδοχές των διαχειριστών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μεριδιούχων. 

Η υπεύθυνη διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο των βιώσιμων επενδύσεων και χρησιμοποιείται για την άσκηση επιρροής στις εταιρείες και στον κόσμο 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Η BNPP AM συμμετέχει σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις: 

- Εταιρική Δέσμευση: στόχος είναι η παρότρυνση των εταιρειών να υιοθετήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και πρότυπα 

διακυβέρνησης, καθώς και η παροχή της σχετικής υποστήριξης. Η δέσμευση βασίζεται στις εταιρικές προοπτικές και, κατά συνέπεια, όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

όπως τίτλοι της χρηματαγοράς, του ίδιου εκδότη θα ωφελούνται από τα αποτελέσματα. 

- Δέσμευση συμμετοχής στις ψηφοφορίες: η συμμετοχή στις ψηφοφορίες των Γενικών Συνελεύσεων αποτελεί βασική συνιστώσα του συνεχούς διαλόγου του Ομίλου με 

εταιρείες και αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας του. Όπως η εταιρική συμμετοχή, αν και η ψηφοφορία αφορά μόνο μετοχές, τα αποτελέσματα από τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας θα ωφελούν και τους υπόλοιπους τίτλους ενός εκδότη. 

- Δέσμευση έναντι της Δημόσιας Πολιτικής: Η BNPP AM πιστεύει ότι οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής 

στην ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο τις προτρέπει να επιτύχουν υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. 

Περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την παγκόσμια στρατηγική βιωσιμότητας της BNPP AM διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία στην εξής διεύθυνση: 

https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/». 

Η BNPP AM είναι πεπεισμένη ότι θα λαμβάνονται καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις αν όλες οι επενδυτικές αναλύσεις και η λήψη αποφάσεων ενσωματώνουν συστηματικά 

και ρητά παράγοντες ΠΚΔ που συμπεριλαμβάνουν το φάσμα της χρηματαγοράς. Με την ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, η BNPP 

AM θα διασφαλίζει επίσης ότι οι ειδικοί περιορισμοί που συνδέονται με αυτήν την κατηγορία στοιχείων λαμβάνονται υπ' όψιν (π.χ. ότι οι δείκτες αναφοράς των αμοιβαίων 

κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι επιτόκια και όχι καλάθια τίτλων, ότι οι χρηματαγορές επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από τις διαθέσιμες προσφορές και αποτελούνται κυρίως 

από χρηματοπιστωτικούς τίτλους όπου η βαρύτητα θεμάτων διακυβέρνησης είναι ύψιστης σημασίας). 
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Πέρα από την εφαρμογή της RBC, η BNPP AM δεσμεύεται να εφαρμόζει μια ειδική προσέγγιση όσον αφορά τα πρότυπα ΠΚΔ σε όλο το φάσμα των αμοιβαίων κεφαλαίων της 

χρηματαγοράς, αξιοποιώντας την ανεξάρτητη ομάδα έρευνας ΠΚΔ της εταιρείας. Τα θέματα ΠΚΔ που εξετάζονται σε όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς της BNPP 

AM περιλαμβάνουν: 

- Τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες έχει διεξαχθεί έλεγχος δέουσας επιμέλειας ΠΚΔ, 

- Την υλοποίηση επενδύσεων σε εκδότες του δημόσιου τομέα εφόσον έχουν εσωτερική αξιολόγηση ΠΚΔ, 

- Την προτίμηση σε εκδότες με άνω του μέσου όρου αξιολογήσεις ΠΚΔ κατά την επενδυτική διαδικασία της BNPP AM, 

- Τον καθορισμό ελάχιστων μέσων αξιολογήσεων ΠΚΔ σε επίπεδο αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά και 

τους στόχους κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, 

- Τη συνεργασία αντί του αποκλεισμού, σε πρώτο στάδιο, με εταιρείες με χαμηλότερη αξιολόγηση για την παροχή βοήθειας στη βελτίωση των συμπεριφορών και τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. 

Στο πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς ΠΚΔ της BNPP AM, οι εταιρείες με χαμηλότερη αξιολόγηση συνεχίζουν να θεωρούνται κατάλληλες για επενδύσεις, 

υπό την προϋπόθεση ότι συνεργάζονται. Ωστόσο, εκδότες με υψηλότερη αξιολόγηση ΠΚΔ θα τείνουν να ευνοούνται λαμβάνοντας επίσης υπ' όψιν τους ειδικούς περιορισμούς 

που συνδέονται με αυτήν την κατηγορία στοιχείων. Η BNPP AM είναι πεπεισμένη ότι η ενσωμάτωση παραγόντων ΠΚΔ στις επενδυτικές αναλύσεις της και στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, καθώς και ο συνδυασμός των ικανοτήτων της ειδικευμένης ομάδας έρευνας ΠΚΔ, των διαχειριστών χαρτοφυλακίων και των αναλυτών πιστοληπτικής 

ικανότητας της εταιρείας, θα συντελέσουν στη λήψη εμπεριστατωμένων επενδυτικών αποφάσεων, με βάση μια βαθύτερη κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών. Τα 

αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς που ενσωματώνουν παράγοντες ΠΚΔ θα καλύπτουν επίσης καλύτερα τις ανάγκες των μακροπρόθεσμων επενδυτών που είναι πρόθυμοι 

να επενδύσουν τα εναπομείναντα ποσά σε μετρητά που έχουν στη διάθεσή τους με βιώσιμο τρόπο.» 

 

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. 

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 www.bnpparibas-am.com. 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 

1. Σε περίπτωση που συμφωνείτε με τις αλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 

2. Εάν δεν εγκρίνετε αυτές τις αλλαγές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση έως τις 7 Αυγούστου 2020. 

3. Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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