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Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 (Ημέρα Αποτίμησης) οι Καθαρές Αξίες Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδια της ακόλουθης 
κατηγορίας θα διαιρεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34 του Καταστατικού της Εταιρείας και ο αριθμός των εκδοθέντων 
μεριδίων ανά μεριδιούχους θα πολλαπλασιαστεί αναλόγως: 

Κατηγορία Κωδικός ISIN Αναλογία 
διαίρεσης 

Classic-DIS LU0111547609*** 2 

Η διαίρεση αυτή αποσκοπεί στην παροχή δικαιωμάτων ψήφου (τουλάχιστον 1 μεριδίου) στους μεριδιούχους των συγχωνευθεισών 
κατηγοριών «Bond Euro**» της SICAV BNP PARIBAS B INVEST* που εδρεύει στο Βέλγιο, μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση 
(Cross Border Merger) που προτάθηκε για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 (Ημερομηνία έναρξης ισχύος). 

* Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα  

** Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα  

*** Η κατηγορία μετοχών δεν είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα 

Η πράξη της διαίρεσης δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των δικαιωμάτων ψήφου μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων σε 
ουδεμία γενική συνέλευση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε 
περίπτωση που τα μερίδια δεν έχουν ίση αξία, κάθε μερίδιο θα έχει, κατ’ εφαρμογή του Νόμου, το δικαίωμα ψήφων των οποίων ο 
αριθμός θα είναι ανάλογος με το ποσό κεφαλαίου που εκπροσωπεί το μερίδιο, δεδομένου ότι στο μερίδιο που εκπροσωπεί το 
χαμηλότερο ποσοστό θα παρέχεται μία ψήφος. 

Οι εντολές εγγραφής και εξαγοράς για τις κατηγορίες που υπέστησαν διαίρεση, οι οποίες θα διεκπεραιωθούν στην ΚΑΕ με 
ημερομηνία Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 θα γίνουν δεκτές μόνο σε μετρητά (δεν θα γίνουν δεκτές εντολές σε αριθμό μεριδίων), 
μόλις ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής του μεριδιούχου εμφανίσει τη νέα τοποθέτηση. 

Δε θα γίνει δεκτή καμία μετατροπή σε αυτήν την ΚΑΕ για τις κατηγορίες που υπέστησαν διαίρεση.  

Τα έξοδα αυτής της πράξης θα βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, την Εταιρεία Διαχείρισης.  

Οι μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με αυτές τις τροποποιήσεις μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους χωρίς 
επιβάρυνση μέχρι την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020. 

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


