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Τα Διοικητικά Συμβούλια της BNP Paribas L1 και της BNP Paribas Funds (οι Εταιρείες) αποφάσισαν, με βάση το άρθρο 32 του Καταστατικού των Εταιρειών και το 
Κεφάλαιο 8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο Νόμος), τη συγχώνευση του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 20), α) του Νόμου. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους που κοινοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2020, οι σχέσεις ανταλλαγής καθορίστηκαν ως εξής: 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP Paribas L1 
Σχέσεις 

Ανταλλαγής 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP Paribas Funds 

Κωδικός ISIN Επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο Κατηγορία Νόμισμα 

Αναφοράς 
Επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο Κατηγορία Νόμισμα 
Αναφοράς Κωδικός ISIN 

LU0172350877 

Bond Euro Premium 

Classic - CAP EUR 0,777063 

Euro Medium Term Bond 

Classic - CAP EUR LU0086914362 
LU0172351099 Classic - DIS EUR 0,969381 Classic - DIS EUR LU0086914446 
LU0172351255 N-CAP EUR 0,599767 N-CAP EUR LU0107086646 
LU0531975158 Privilege - CAP EUR 0,775034 Privilege - CAP EUR LU0111463849 
LU0757548416 Privilege - DIS EUR 0,979224 Privilege - DIS EUR LU1721428008 

Οι μεριδιούχοι απορροφώμενων κατηγοριών έλαβαν ίδιο αριθμό νέων μεριδίων με αυτόν που ήδη κατείχαν στις απορροφώμενες κατηγορίες, πολλαπλασιασμένο επί την 
προαναφερόμενη σχέση ανταλλαγής. 
Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων έλαβαν ονομαστικά μερίδια, έως το πλησιέστερο χιλιοστό ενός μεριδίου. 
Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή έλαβαν μερίδια στον κομιστή σε ακινητοποιημένη μορφή, έως το πλησιέστερο χιλιοστό ενός μεριδίου.  
Δεν έχουν καταβληθεί μετρητά αντί κλασμάτων. 
Η παρούσα συγχώνευση δεν έχει καμία συνέπεια όσον αφορά τη φορολόγηση στο Λουξεμβούργο για τους μεριδιούχους του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου. 
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/16, οι αρχές του Λουξεμβούργου αναφέρουν στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής των μεριδιούχων του απορροφώμενου 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου το σύνολο των μικτών εσόδων από την ανταλλαγή μεριδίων κατά την εφαρμογή της παρούσας συγχώνευσης. 
Για περισσότερες φοροτεχνικές συμβουλές ή πληροφορίες για τις πιθανές φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με την παρούσα συγχώνευση, συνιστάται στους 
μεριδιούχους να επικοινωνήσουν με τον τοπικό φοροτεχνικό τους σύμβουλο ή την τοπική φορολογική αρχή. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει διεξοδικό κατάλογο των κατηγοριών που αφορά η παρούσα συγχώνευση. Ενδέχεται να περιλαμβάνει κατηγορίες οι 
οποίες δεν έχουν λάβει έγκριση στη χώρα σας. Δεν συνιστά πρόσκληση για εγγραφή στις απορροφώσες κατηγορίες που δεν έχουν λάβει έγκριση. Προκειμένου να 
εξακριβώσετε ποιες κατηγορίες έχουν λάβει έγκριση στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της BNP Paribas Asset Management για τη χώρα σας. 
Λουξεμβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


