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Ανακοίνωση συγχώνευσης προς τους μεριδιούχους 

“Sustainable Euro Corporate Bond” 

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 

Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Απριλίου 2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της BNP Paribas Funds (η Εταιρεία) αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34 του Καταστατικού της Εταιρείας και του Κεφαλαίου 
8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο Νόμος), και σε συμφωνία με τον ΟΣΕΚΑ BNP PARIBAS B CONTROL* που εδρεύει στο 
Βέλγιο, την απορρόφηση με λύση χωρίς εκκαθάριση του Απορροφώμενου βελγικού επιμέρους κεφαλαίου, με μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με αντάλλαγμα προς τους μεριδιούχους της την έκδοση νέων μεριδίων του Απορροφώντος επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 1, σημείο 20), a) του Νόμου. 

Απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP PARIBAS B CONTROL* Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο BNP PARIBAS FUNDS 

Κωδικός ISIN 
Επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο 
Κατηγορ

ία 
Βασικό 

Νόμισμα 
Κωδικός ISIN Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Κατηγορία 

Βασικό 

Νόμισμα 

BE6287673360*** Bond Euro Corporate** 
Classic-

CAP EUR 
LU0265288877 Sustainable Euro Corporate Bond Classic-CAP 

EUR 

* Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα 

**Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα 

***Η κατηγορία μεριδίων δεν είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα 

 

1) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης 

Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 εφόσον επικυρωθεί από την έκτακτη συνέλευση των μεριδιούχων της BNP PARIBAS B CONTROL*, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. 

* Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα 

 

2) Ιστορικό και αιτιολόγηση της συγχώνευσης 

Προκειμένου να προσφέρει μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται από συνοχή και ομοιογένεια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον μετασχηματισμό της 
συνολικής «ομπρέλας» BNP Paribas Funds σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια διακυβέρνησης (ΠΚΔ), όπως περιγράφονται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/, η BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
αποφασίζει τον εξορθολογισμό της σειράς των αμοιβαίων κεφαλαίων της μεταφέροντας τα Απορροφώμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που πληρούν τις προϋποθέσεις 
των κριτηρίων ΠΚΔ στην «ομπρέλα» της BNP Paribas Funds. 

3) Συνέπειες της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία συνέπεια για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Οι τίτλοι του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν συμμορφώνονται με την κατανομή στοιχείων ενεργητικού και το τρέχον χαρτοφυλάκιο του 
Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πωληθούν πριν από τη συγχώνευση. Καμία αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου δεν θα πραγματοποιηθεί στο Απορροφών 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο για την εκτέλεση αυτής της συγχώνευσης. 

https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-responsible-investor/
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4) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων 

Ο αριθμός των νέων μεριδίων του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που θα λάβουν οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες επί τη σχέση ανταλλαγής.  

Οι σχέσεις ανταλλαγής θα υπολογιστούν την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων κατηγοριών 
που θα υπολογιστεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 διά της αντίστοιχης ΚΑΕ ανά μερίδιο των Απορροφωσών κατηγοριών που θα υπολογιστεί την Παρασκευή 23 
Απριλίου 2021, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, όπως θα οριστεί την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.  

Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, κατά περίπτωση, των στοιχείων παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της 
σχέσης ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρή Αξία Ενεργητικού» στο 
Βιβλίο I του ενημερωτικού δελτίου των Εταιρειών. 

Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια. 

Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν μερίδια στον κομιστή.  

Δεν πρόκειται να καταβληθεί κανένα αντισταθμιστικό ποσό μετρητών (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του Απορροφώντος μεριδίου πέραν του τρίτου 
δεκαδικού ψηφίου. 

5) Δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων  

Αν δεν αποδέχεστε τη συγχώνευση μπορείτε να δώσετε εντολή για την εξαγορά των μεριδίων σας, χωρίς επιβάρυνση, μέχρι και την ώρα παύσης των συναλλαγών, την 
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021. 

6) Λοιπές πληροφορίες 

Τα έξοδα και οι δαπάνες της συγχώνευσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων λογιστικού ελέγχου) βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 
την Εταιρεία Διαχείρισης της Εταιρείας, 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 BNP Paribas Funds. 

Η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση και τα νομικά έγγραφα των Εταιρειών, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του Απορροφώμενου και του 
Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και οι εκθέσεις του Θεματοφύλακα και του Ελεγκτή σχετικά με αυτή την πράξη, διατίθενται από την Εταιρεία 
Διαχείρισης. Το KIID του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται επίσης στη διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-am.com απ' όπου οι μεριδιούχοι 
καλούνται να το μελετήσουν. 

Οι μεριδιούχοι που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Διαχείρισης. 

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί επίσης σε κάθε πιθανό επενδυτή πριν από την επιβεβαίωση εγγραφής. 

Για τυχόν όρους ή εκφράσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.  

 

http://www.bnpparibas-am.com/
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

Λουξεμβούργο, 22 Μαρτίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


