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PICTET
Sοciέtέ d’lnvestissement ~ Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg Β 38034
Notice to shareholders of
Pictet-EUR Short Term High Yield (the “Compartment”)
Luxembourg, 25 July2022
Dear Shareholder,
We are writing to you as a Shareholder of the Compartment.
We are herebynoti1~ιing you of the following changes to the disclosures included in the prospectus (the “Pro
spectus”) of PICTET (the “Fund”).
Any terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Prospectus.
WHAT Is CHANGING?

£

Reda&siRmtion ofthe Comzrnrtmentfrom Article ό Ιο Article 8products under the Regulation (Ε14)
281 9/2888 on sustainabilitv-related disclosures in the Γmaπεialseιτίεesseεtοτ(’SFDRί andrelated
disclosure linked to TaxonomvRegu!atipzz

The Compartment which is currently under the scope of Article ό of SFDR will fall within the scope of Artide
8 ofSFDR.
The typical investment profile section, the investment policy and objectives section as well as the reference
index section will consequently be amended for the Compartments as follows:
Compartmentappendix section

Newwordlng

Oldwording

ΓyρΙcaΙ Investor pro- Who seek the promotion of envi- Not Applicable
Be
~onmentaΙ and/or social charac
:eristics subject to good govern
ance practices: Article 8.
Investment policy
and objectives

Γhe investment process inte~rates ESG factors based on prorietary and third-party research
:0 evaluate investment risks and
opportunities. The proportion of
:he Compartment’s portfolio subectto ESG analysis is atleast 90%
of the net assets or number of issuers.

rhe investment process inte
~rates ESG factors based on pro-.
rietary and third-party research
:0 evaluate investment risks and
opportunities. When selecting
:he Compartment’s investments,
securities of issuers with high
sustainability risks may be pur
chased and retained in the Com
Nhen selecting investments, the partment’s portfolio.
Compartment adopts a tilted ap- fhe Compartment complies with
)roach which seeks to increase %rticle ό of SFDR.
he weight of securities with low rhe investments underlying the
~ustainability risks and/or to de
crease the weight of securities Compartment do not take into ac
with high sustainability risks. As a count the Eli criteria for environresult, this exposure aims to have mentally sustainable economic
a better ESG profile than the in- activities.
~estment index.

fhis strategy appbes an addi
:ional exclusion policy relating to
direct investment in companies
md countries and that are
deemed incompatible with Pictet
‘sset Management’s approach to
responsible investment. Please
refer to our responsible invest
ment
policy
at
~ttοs://wν’τw.am.pictet/-Ιme
dia/nam/nam-common-gal
erν/article-content/2021 /nic
tet-asset-mana~ement/resηonsi
1e-investment-nolicy.ndf for furher information.
fhe “do no significant harm” prin
ciple applies only to those invest
ments underlying the Compart
~ent that take into account the
EU criteria for environmentally
sustainable economic activities.
Γhe investments underlying the
Compartment do not take into ac
count the EU criteria for environ
~entally sustainable economic
wtivities.
fhe Compartment does not target
sustainable investments within
:he meaning of SFDR.
Reference index

Fhe construction of the reference NotApplicable
index does not take into account
ESG factors.

Ζ Changes/n the use ofthe reference index
The reference index of the Compartment will not be used for performance objective anymore as this use is
not appropriate for the short term debt strategies followed by the Compartment.
The Compartment index has significant turn over and the transaction costs linked to this turn over is not
captured in the index performance.
~ Insertion ofthe use ofthe reference indexfor nortfolia comnosition
The reference index of the Compartment will be used for portfolio composition in addition to risk monitoring
and performance measurement.
The portfolio manager will use this benchmark for possible trade ideas.
WHAT WILL BE THE IMPACTS?

In order to protect current investors, a readjustment of the Compartment’s portfolio will be made for an
estimated period of up to 10 business days immediately after the Effective Date and will result in this
reclassification, due to greater exclusions man those currently applicable. Doing so will mitigate the
transaction costs as the high yield market is characterised by lower liquidity, compared to the investment
grade market, and thus higher bid-ask spreads on traded securities
The changes mentioned under points 2 and 3 will not imply significant changes to the overall investments
of the Compartments nor affect the Compartments’ investment policies and objectives.

WHEN WILL THE CΗΜ4GΕ BE EFFECTWE?

The changes will take effect for the net asset value calculated as at 12 September 2022 (the “Effective Date”)
and will be stated in the Prospectus dated July 2022.
WHAT YOU NEED TO no?

As far as the SFDR reclassification is concerned, you have two options:
>

>

you agree with this reclassification in this case you do not need to take any action as this change will
automatically take effect on the Effective Date;
you disagree with mis reclassification, you may request the redemption of your shares, free of re
demption fees, up to the net asset value per share calculated as at 9 September 2822.

Regarding the changes listed under points 2 and 3, you do not need to take any action as these changes will
automatically take effect on the Effective Date.

The new Fund prospectus will be available on www.assetmana~ementnΙctet and from the Fund’s registered
omce on request
Yours faithfully,
On behalf of the Fund

Suzanne Berg
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Benoit Beisbardt
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PICTET
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) του Λουξεμβούργου mi’ αρ. 8 38 034

Ανακοίνωση προςτους μεριδιούχουςτου
Pictet-EUR Short Term High Yield (Το «Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
Λουξεμβούργο, 25 Ιουλίου 2022
Αγαπητέ μεριδιούχε,
Σας απευθύνουμε την παρούσα επειδή είστε Μεριδιούχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες αλλαγές στις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό
δελτίο (Το «Ενημερωτικό Δελτίο») του PICTET (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»).
‘Οποιος όρος δεν προσδιορίζεται ατην παρούσα επιστολή έχειτην ίδια έννοια με εκείνη του Ενημερωτικού
Δελτίου.

TI AMAZEI:
1~ Ανaτaξινόμηοη τον ΕπιμέοοιηλυοιΒαίον Κεφαλαώυ ‘ητό ιπ προϊόντα του άνθρου ό σε έκείνα τον
άρθσου 8 σύμφωνα jw τον ίάινονισιιό (Ε~ 201 9/2088 ιτ~οί γνωστοπουfσεων αειωορίαc στον
τοιιέατωνΥDnμστοmσΓωτικώνυπποεαιών(ιιS’ΡDR)» και νναφείfγνωστοποιόσεησεσ-4’έσηωτον
Κανονισ”ό νια την ΤαΙ’νόιmσπ.
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επί του παρόντος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου ό του
SFDR Θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του SFDR.
Ως εκ τούτου, η τυπική ενότητα του επενδυτικού προφίλ, της επενδυτικής πολιτικής και των στόχων καθώς
και οι ενότητες που αφορούν τον δείκτη αναφοράς για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Θα τροποποιηθούν
ως εξής:

Ενότητα
παραρτήματος

Νέα διατύπωση

ΙΙαλαιά διατύπωση

Επιμέρους
Αμοιβαίου

Κεφαλαίου
Προφίλ

επενδυτή
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τυπικού Επιδιώκουν

ην
προώθηση ~εν ισχύει
περ ιβαλλοντικών
και/ή
ωινωνικών χαρακη p ιστικών,
ακολουθώντας ορθές πρακτικές
διακυβέρνησης: Άρθρο 8.

Επενδιπική
Η
επενδυτική
διαδικασία Η
επενδυτική
διαδικασία
πολιτική ιιαιστόχοι ενσωματώνει παράγοντες ESG ενσωματώνει παράγοντες ESG
βασισμένους σε ιδιόκτηη έρευνα
ή έρευνα τρίτων, προκειμένου να
χξιολογούνται Οι επενδυτικοί
κίνδυνοι και σι επενδυτικές
ευκαιρίες. Η αναλογία του
~αρτοφυλακίου του Επιμέρους
%μοιβαίου
Κεφαλαίου
που
iπόκειται σε ανάλυση ESG είναι
ισυλάχιστον 90% του καθαρού

βασισμένους σε ιδιόκτηη έρευνα
έρευνα τρίτων, προκειμένου να
αξιολογούνται οι επενδυτικο ί
κίνδυνοι και σι επενδυτικές
ευκαιρίες. Κατά την επιλογή των
επενδύσεων του
Επιμέρους
~μοιβαίου Κεφαλαίου, μπορεί να
αγοράζονται και να κρατούνται
στο
χαρτοφυλάκιο
του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Οι οΣΕκΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις Και οιπροηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουντις μελλοντιια

,

.

ενεργητικού
εκδοτών.

ή

του αριθμού ~&5~Ϊ ~ρεόγραφα εκδοτών με υψηλό
ιίνδυνο
ως
προς
η
διατηρησιμότητα.
Κατά
την
επιλογή
των
επενδύσεων,
το
Επιμέρους Γο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
%μοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί μια εηρεί τις διατάξεις του άρθρου ό
τροσέγγιση η οποία τείνει να iou SFDR.
επιδιώκει την αύξηση της
στάθμισης των τίτλων με χαμηλό Οι υποκείμενες επενδύσεις του
κίνδυνο βιωσιμότητας και/ή η Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
μείωση ης στάθμισης των 5εν λαμβάνουν υπόψη τα
Γίτλων με υψηλό κίνδυνο ιριτήρια ης Ένωσης για
βιώσιμες
βιωσιμόητας. Ως αποτέλεσμα, η τεριβαλλοντικά
Dικονομικές
δραστηριότητες.
έκθεση αυτή στοχεύει να έχει
ιαλύτερο προφίλ ESG από τον
επενδυτικό δείκτη.
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζει
μια
πρόσθετη
πολιτική
αποκλεισμού όσον αφορά άμεσες
επενδύσεις σε εταιρείες και
~ώρες οι οποίες θεωρούνται
ισύμβατες με την προσέγγιση
εης Pictet Asset Management για
πεύθυνες
επενδύσεις.
Για
τεραιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τολιτική μας περί υπεύθυνων επενδύσεων
πο
httns: I/www.am.nictet/
/media /ρam/πam-cοmm~n
zaHerv/article
εοntent/2021 /nictet-asset
management/resijonsible
investment-poljcv.ndf.

Η αρχή της «μη πρόκλησης
τημαντικής βλάβης)> ισχύει μόνο
‘ια εκείνες τις υποκείμενες
επενδύσεις
του
Επιμέρους
~μοιβαίου
Κεφαλαίου
που
kαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια
ιης ‘Ενωσης για περιβαλλοντικά
βιώσιμες
οικονομικές
5ρασηριόητες.
Οι υποκείμενες επενδύσεις του
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
δεν λαμβάνουν υπόψη τα
κριτήρια ης Ένωσης για
τεριβαλλοντικά
βιώσιμες
οικονομικές δραστηριότητες.
Γο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
δεν στοχεύει σε βιώσιμες
επενδύσεις κατά την έννοια του
SFDR.
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Ιείκτης αναφοράς

~τη
σύνθεση
του
δείκτη Χεν ισχύει
τναφοράς δεν λαμβάνονται
πόψη παράγοντες ESG.

z

‘4λaνέc στη y»nήοη του δείκτη aναφοράς
Ο δείκτης αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για τον στόχο
επίδοσης, καθώς η χρήση αυτή δεν ενδείκνυται όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές γιατο χρέος
που ακολουθεί το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

σι ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και σι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν Τις μελλοντιτα
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PICTET
‘SiN CODES
EUR Short Term High Yield
ΗΙ CHF

Ιυ0726358418

ΗΙ USD

Ιυ0736302158

-

HP CHF

1υ0726358509

HP USD

1U0736302232

HR CHF

Lυ0736302075

HR USD

Ιυ0736302315

HZCHF

1U2416551211

I

11J0726357444

1dm

1υ1417285472

Idy

1υ8953841687

J

Lυ2411252625

P

ΙU0726357527

.

Pdm

Ιυ1391855019

-

Pdy

1υ0726357790

R

1υ0726357873

Rdm

1υ0726358095

Ζ

Lυ072635817’8

‘

.

-

‘
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