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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Pictet US
—

rngh Yield (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Λουξεμβούργο, 21 Ιανουαρίου 2022

Αγαπητέ μεριδιούχε,
Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο ης Pictet (To «Διοικητικό Συμβούλιο»

αποφάσισε να αλλάξει την επενδυτική πολιτική Και τους επενδυτικούς στόχους του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου. Λόγω των αλλαγών αυτών, το όνομα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα αλλάξει σε Pictet
-

GlobalHigh Yield

Το Διοικητικό Συμβούλιο Θεωρεί ότιη αλλαγή ης επενδυτικής πολιτικής καιτων επενδυτικών στόχων είναι
προς το συμφέρον των μεριδιούχων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς η στρατηγική Global High
Yield είναι μια περιζήηη στρατηγική Και προσφέρει υψηλότερα οφέλη διαφοροποίησης από η
στρατηγική US High Yield.
Οι αλλαγές αυτές Θα αρχίσουν να ισχύουν από την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 25
Φεβρουαρίου 2022 (η «Ημερομηνία Έναρξης Iσχύος»).
1.

Νέο επενδυτικύ πολιτική καινέσι επενδυτικοί στόγοι του Επιιιέοους Αιιοιθαίου Κεωαλαίου:

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η επενδυτική πολιτική και σι επενδυτικοί στόχοι του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θα έχουν ως εξής:
Επενδυτική πολιτική και στόχοι
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα κατέχει ένα διαφοροποιη μένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο Θα αποτελείται
γενικά από μη επενδυτικού βαθμού χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν εκδότες παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, ομολόγων του
Κανόνα 144Α και μετατρέψιμων ομολόγων. Οι επενδύσεις Θα συνίστανται κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους
υψηλής απόδοσης και μέσα χρηματαγοράς, που έχουν ελάχιστη rnστοληπτική διαβάθμιση κατά τον χρόνο
απόκτησης, ισοδύναμη με «8-», όπως ορίζεται από την Standard & Poor’s ή ισοδύναμη πιστοληπτική
διαβάθμιση από άλλους αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης. Ελλείψει επίσημου συστήματος
αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο Θα αποφασίζει την απόκτηση κινητών αξιών που παρουσιάζουν
κριτήρια ταυτόσημης ποιότητας.
H επενδυτική διαδικασία ενσωματώνει παράγοντες ESG βασισμένους σε ιδιόκητη έρευνα ή έρευνα τρίτων,
προκειμένου να αξιολογούνται σι επενδυτικοί κίνδυνοι και σι επενδυτικές ευκαιρίες. Η αναλογία του
χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που υπόκειται σε ανάλυση ESG είναι τουλάχιστον
90% του καΘαρού ενεργητικού ή του αριθμού των εκδοτών. Κατά ην επιλογή των επενδύσεων, το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί μια προσέγγιση η οποία τείνει να επιδιώκει την αύξηση ης
στάθμισης των τίτλων με χαμηλό κίνδυνο βιωσιμόητας και/ή τη μείωση ης στάΘμισης των τίτλων με
υψηλό κίνδυνο βιωσιμόητας. Ως εκ τούτου, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να έχει προφίλ ESG
που να είναι σύμφωνο ή καλύτερο από αυτό του δείκτη αναφοράς.
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζει μια πρόσθετη πολιτική αποκλεισμού όσον αφορά άμεσες επενδύσεις σε
εταιρείες και χώρες σι οποίες θεωρούνται ασύμβατες με την προσέγγιση ης Pictet Asset Management για
υπεύθυνες επενδύσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας περί υπεύθυνων
επενδύσεων στο httDs://w’γw.am.οίctet/-/medjο/οam/ηam-cοmmοπ-Εa]~eΓν/aΓtίcle-cοntent/2Ο21/οictet-asgetman aαeme ft /resn o nsible-investment-D 01 icv.ndf.

(Κ οΣΗΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία μετα ακόλουθα
όρια:
-

-

-

-

μετατρέψιμα ομόλογα [συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων («Ομόλογα
CoCo»)] για ένα μέγιστο ποσοστό 20% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.
Επενδύσεις σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ομόλογα των οποίων τα
πραγματικά στοιχεία ενεργητικού εγγυώνται ην επένδυση), σε τιτλοποιήσεις χρέους [όπως,
ενδεικτικά, τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (ABS) και τίτλους εξασφαλισμένους με
υποθήκη (MBS)], καθώς και σε άλλουςχρεωστικούς τίτλους, σύμφωνα με το Άρθρο 2 των Κανονισμών
ης Sης Φεβρουαρίου 2088 του Λουξεμβούργου δεν θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού
ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Να διαθέτει έκθεση σε τίτλους αναγκαστικής εκττοίηοης και μη εξυπηρετούμενους τίτλους (ελάχιση
πιστοληπτική διαβάθμιση Κατά τη στιγμή ης απόκτησης, ισοδύναμη με «CC» ή χαμηλότερη, όπως
ορίζεται από την Standard & Poor’s ή ισοδύναμη πιστοληπτική διαβάθμιση από άλλους
αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης) για ποσοστό έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του.
Επιπλέον, τΩ Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να εττενδύει έως το 10% του καθαρού
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων άλλων Επιμέρους Αμοιβαίων
Κεφαλαίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 181 του Νόμου του 2010.

Εάν η πιστοληπτική διαβάθμιση ενός τίτλου που κατέχει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδεινωθεί και
πέσει κάτω από τις ελάχιστες διαβαθμίσεις που αναφέρονται ανωτέρω, ο Διαχειριστής Θα λάβει μέτρα για
την ευθυγράμμιση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τους επενδυτικούς κανόνες, λαμβάνοντας
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, αν σι Διαχειριστές θεωρούν
ότι αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να
διατηρεί έως το 100% του καθαρού ενεργητικού του σε μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε οποιαδήποτε χώρα (συμπεριλαμβανομένων των
αναδυόμενων χωρών), σε οποιονδήποτε οικονομικό κλάδο και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ανάλογα με τις
συνθήκες ης αγοράς, σι επενδύσεις ενδέχεται να επικεντρώνονται σε μία χώρα ή σε περιορισμένο αριθμό
χωρών ή/και έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή/και ένα νόμισμα.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε δομη μένα προϊόντα, όπως ομόλογα ή άλλες
κινητές αξίες, των οποίων η απόδοση συνδέεται, για παράδειγμα, με την απόδοση ενός δείκτη, κινητών
αξιών ή ενός καλαθιού κινητών αξιών ή ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
Για τους σκοπούς αντιστάθμισης, αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επένδυσης, εντός των
ορίων που καθορίζονται στο κεφάλαιο «Επενδυτικοί περιορισμού> του Ενημερωτικού
Δελτίου, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί όλα τα είδη παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων που διακινούνται σεοργανωμένη αγορά ή/και εξωχρηματισηριακά, υπό την
προϋπόθεση ότι συνάπτονται με κορυφαίαχρηματοιτιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε τέτοιου είδους
συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αποκτά έκθεση μέσω
οποιωνδήποτε παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων όπως είναι, ενδεικτικά, τίτλοι επιλογής, συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, των συμβάσεων κάλυψης ης διαφοράς, των
συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου) και προθεσμιακές συμβάσεις επί οποιουδήποτε
υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σύμφωνα με ταν Νόμο του 2010 και την επενδυτική πολιτική του
Επιμέρους
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου,
συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά,
των
νομισμάτων
(συμπεριλαμβανομένων των μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων), των επιτοκίων, των κινητών
αξιών, του καλαθιού κινητών αξιών, των δεικτών και/ή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να συνάπτει Συμφωνίες Δανεισμού Τίτλων και Συμφωνίες
Επαναγοράς και Αγοράς και Επαναπώλησης, προκειμένου να αυξάνει το κεφάλαιό του ήτο εισόδημά του ή
να μειώνει τα σχετικά έξοδα ή τους κινδύνους.
Οι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις καιοι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές

2. Αλλανύ δείκτη:
Σε συνέχεια ης αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής, ο δείκτης αναφοράς Θα τροποποιηθεί ως εξής: ICE
Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD).
3. Αλλαγή δια~ειοιστ~ γιατο Επιιιέρουc Αμοιβαίο Κεωάλαιο:
Σε συνέχεια ης αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής και με ισχύ από τις xx Δεκεμβρίου 2021, η Pictet Asset
Management S.A., Geneva καιη PictetAsset Management Limited, London, Θα αντικαταστήσουν ην Crescent
Capital Group LP.
4. Αλλαν~ τηcταΕινόυησης Βάσει του SFDR:
Μετά από επανεκτίμηση ης ταξινόμησης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του πεδίου
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ης 27ης
Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(ι<SΕDR»), το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επί του παρόντος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου ότου SFDR Θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρΘρου 8 του SFDR.
Ως εκτούτου, η τυπική ενότητα του επενδυτικού προφίλ, ης επενδυτικής πολιτικής και των στόχων καθώς
και σι ενότητες που αφορούν τον δείκτη αναφοράς γιατο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Θα τροποποιηθούν
ωςεξής:
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και/ή
κοινωνικών
χαρακτηριστικών,
ακολουθώντας ορθές πρακτικές διακυβέρνησης:
Άρθρο 8
Επενδυτική
Η
επενδυτική
διαδικασία
ενσωματώνει
πολιτική καιστόχοι παράγοντες ESG βασισμένους σε ιδιόκτηη
έρευνα ή έρευνα τρίτων, προκειμένού να
αξιολογούνται οι επενδυτικοί κίνδυνοι και σι
επενδυτικές ευκαιρίες. Η αναλογία του
χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου που υπόκειται σε ανάλυση ESG είναι
τουλάχιστον 90% του καθαρού ενεργητικού ή του
αριθμού των εκδοτών. Κατά την επιλογή των
επενδύσεων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
υιοθετεί μια προσέγγιση η οποία τείνει να
επιδιώκει ην αύξηση ης στάθμισης των τίτλων
μεχαμηλό κίνδυνο βιωσιμότητας και/ή η μείωση
ης στάθμισης των τίτλων με υψηλό κίνδυνο
βιωσιμόητας. Ως εκ τούτου, το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να έχει καλύτερο
προφίλ ESG από τον δείκτη αναφοράς.

Η
επενδυτική
διαδικασία
ενσωματώνει παράγοντες
ESG
βασισμένους σε ιδιόκηη έρευνα ή
έρευνα τρίτων, προκειμένου να
αξιολογούνται
σι
επενδυτικοί
κίνδυνοι
και
σι
επενδυτικές
ευκαιρίες. Κατά ην επιλογή των
επενδύσεων
του
Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορεί να
αγοράζονται και να κρατούνται στο
χαρτοφυλάκιο
του
Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρεόγραφα
εκδοτών με υψηλό κίνδυνο ως προς
η διαηρησιμότητα.

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζει μια πρόσθετη
πολιτική αποκλεισμού όσον αφορά άμεσες
επενδύσεις σε εταιρείες και χώρες σι οποίες
θεωρούνται ασύμβατες με ην προσέγγιση ης
Pictet Asset Management για υπεύθυνες
επενδύσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες,
ανατρέξτε στην πολιτική μας περί υπεύθυνων
επενδύσεων
στο
httos://wwwam.nictet/
σι οΣΕκΑ δενπρσσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
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Δείκτης αναφοράς

Ση σύνθεση του δείκτη αναφοράς
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες ESG.

δεν

Δεν εφαρμόζεται

Θα γίνει αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία θα οδηγήσει σε
αυτή την αναταξινόμηση,λόγω ευρύτερων εξαιρέσεων από αυτέςπου ισχύουν σήμερα.
Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν για ην καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται στις 25
Φεβρουαρίου 2022.
Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγοράτων μεριδίων σας, χωρίς χρέωση
προμήθειας εξαγοράς, μέχρι την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο που υπολογίζεται στις 24
Φεβρουαρίου 2022.
Το νέο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθεται στον ιστότοπο
www.assetmanagement.victet και κατόπιν αιτήματος από το εγγεγραμμένο γραφείο ης Εταιρείας.
Με εκτίμηση,
Για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Suzanne Berg

BenoTt Beisbardt

(Κ οΣΕκΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και 01 προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές
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Notice to shareholders of Pictet US High Yield (the Tompartinenr)
-

Luxembourg, 21 January 2022
Dear Shareholder,
We wish to inform you that the board of directors of Pictet (the “Board of Directors”) has decided to change
the Compartments investment policy and objectives. As a result of these changes, the name of the Compart
ment will change into Fk’tet—GlobalHigh Yield
The Board of Directors considers that the change of investment policy and objectives is in the interest of the
shareholders of the Compartment as a Global High Yield strategy is a sought-after strategy and offers higher
diversification benefits than the US High Yield Strategy.
Those changes will become effective as from the net asset value calculated as at 25 February 2022, (the
“Effective Date”).
1.

New investment nolicv and objectives of the Comnartment

As from the Effective Date, the investment policy and objectives of the Compartment will be as follows:
Investment policy and objectives
The Compartment will hold a diversified portfolio, generally composed of below investment grade debt se
curities of issuers globally, including but not limited to, fixed and variable rate bonds, 144Α Bonds and con
vertible bonds). Investments will mainly consist in high-yield debt securities and money market instruments,
having a minimum credit rating at the time of acquisition, equivalent to “B-” as defined by Standard & Poor’s
or an equivalent credit rating from other recognised rating agencies. When there is no official rating system,
the Board of Directors will decide on acquiring transferable securities with identical quality criteria.
The investment process integrates ESG factors based on proprietary and third-party research to evaluate
investment risks and opportunities. The proportion of the Compartments portfolio subject to ESG analysis
is at least 90% of the net assets or number of issuers. When selecting investments, the Compartment adopts
a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks and/or to
decrease the weight of securities with high sustainability risks. As a result, the Compartment aims to have an
ESG profile in line with or better than that of the reference index.
This strategy applies an additional exclusion policy relating to direct investment in companies and countries
and that are deemed incompatible with Pictet Asset Management’s approach to responsible investments.
Please refer to our responsible investment policy at httns://www.am.nictet/-/media/nam/nam-common
gaΙlerν/article-coπtent/2021 /πictet-asset-mana2ement/resυoπsible-investment-υolicv.ρdf for further in
formation.
The Compartment may invest in the following assets under the following limits:
-

-

-

convertible bonds (including contingent convertible bonds (“CoCo Bonds”) for a maximum of 20% of
the Compartment’s net assets.
Investments in asset-backed securities (bonds whose real assets guarantee the investment), in debt
securitisations (such as but not exclusively ABS and MBS) as well as other debt securities in compli
ance with Article 2 of the Luxembourg regulations of 8 February 2008 may not exceed 10% of the
Compartments net assets.
Be exposed to distressed and defaulted securities (minimum credit rating at the time of acquisition,
equivalent to “CC”, or below, as defined by Standard & Poor’s or an equivalent credit rating from other

Ι

recognised rating agencies) for up to 10% of Its net assets.
-

In addition, the Compartment may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs, including
other Compartments of the Fund pursuant to Article 181 of the 2010 Act.

If the credit rating of a security held by the Compartment deteriorates and falls below the minimum ratings
stated above, the Manager will take steps to realign the Compartment with the investment rules, taking into
account the best interest of the Shareholders. Under exceptional circumstances, if the Managers consider this
to be in the best interest of the Shareholders, the Compartment may hold up to 100% of its net assets in cash
and Cash Equivalent.
The Compartment may invest in any country (including emerging countries), in any economic sector and in
any currency. Depending on market conditions, the investments may be focused on one country or on a lim
ited number of countries and/or one economic activity sector and/or one currency.
The Compartment may also invest in structured products, such as bonds or other transferable securities
whose returns are linked to the performance of an index, transferable securities or a basket of transferable
securities, or an undertaking for collective investment, for example.
For hedging, efficient portfolio management and investment purposes, within the limits set out in the chap
ter” Investment restrictions” of the Prospectus, the Compartment may use all types of financial derivative
instruments traded on a regulated market and/or over the counter (OTC) provided they are contracted with
leading financial institutions specialized in this type of transactions. In particular, the Compartment maytake
exposure through any financial derivative instruments such as but not limited to warrants, futures, options,
swaps (including but not limited to total return swaps, contracts for difference, credit default swaps) and
forwards on any underlying in line with the 2010 Act as well as the investment policy of the Compartment,
including but not limited to, currencies (including non-deliverable forwards), interest rates, transferable se
curities, basket of transferable securities, indices, undertakings for collective investment.
The Compartment may enter into Securities Lending Agreements and Repurchase and Reverse Repurchase
Agreements in order to increase its capital or its income or to reduce its costs or risks.
2.

Change of index:

Further to the change of investment policy the reference index will be amended as follows ICE Developed
Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD).
3.

Change of manager for the Comoartment:

Further to the change of investment policy, Pictet Asset Management S.A., Geneva and Pictet Asset Manage
ment Limited, London will replace Crescent Capital Group LP.
4.

Chanee of SFDR Cateeorisation

Following a reassesment of the classification of the Compartment under the scope of the Regulation (Eli)
2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related
disclosures in the financial services sector (me IISFDRIΓ), the Compartmentwhich is currently under the scope
of Article ό of SFDR will fall within the scope of ArticleS of SFDR.
The typical investment profile section, the investment policy and objectives section as well as the reference
index sections will consequently be amended for the Compartment as follows:

Compartment’s appendix section

Inserted disdosures

Removed disclosures

Typical

Seeking the promotion of environmental and/or
social characteristics subject to good governance
practices:_Article_8
Investment policy The investment process integrates ESG factors
and objectives
based on proprietary and third-party research to
evaluate investment risks and opportunities. The
proportion of the Compartment’s portfolio subject
to ESG analysis is at least 90% of the net assets or
number of issuers. When selecting investments,
the Compartment adopts a tilted approach which
seeks to increase the weight of securities with low
sustainability risks and/or to decrease the weight
of securities with high sustainability risks. As a re
sult, the Compartment aims to have a better ESG
profile than the reference index.

profile

Investor

Not applicable
The investment process integrates
ESG factors based on proprietary and
third-party research to evaluate investment risks and opportunities.
When selecting the Compartment’s
investments, securities of issuers
with high sustainability risks may be
purchased and retained in the Com
partment’s portfolio.

This strategy applies an additional exclusion pol
icy relating to direct investment in companies and
countries and that are deemed incompatible with
Pictet Asset Management’s approach to responsi
ble investment. Please refer to our responsible in
vestment policy at httus: //www.am.pictet/- /me
dia/Όam/ηam-common-RaΙΙerν/artide-con
tent/2021 /nictet-asset-management/resnonsi
ble-investment-oolicy.ndf for further information
Reference index

The construction of the reference index does take
into account ESG factors.

Not applicable

A readjustment of the Compartment’s portofolio will be made and will result in this reclassification, due to
greater exclusions than those currently applicable.
These changes will take effect for the net asset value calculated as at 25 February 2022.
If you do not agree to these changes, you may request the redemption of your shares, free of redemption fees,
up to the net asset value per share calculated as at 24 February 2022.
The new Pictet prospectus will be available on www.assetmanapement.nictet and from the Fund’s registered
office on request.
Yours faithfully,
On behalf of the Fund

!

Suzanne Berg
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