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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους
«Equity World Low Volatility»
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο
Κωδικοί ISIN
Classic-CAP

LU0823417810

Classic USD-CAP
Privilege-CAP
I-CAP

LU0823417653
LU0823418545
LU0823418115

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 (Ημέρα Αποτίμησης) οι Καθαρές Αξίες Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδια των ακόλουθων
κατηγοριών θα διαιρεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και ο αριθμός των
εκδοθέντων μεριδίων ανά μεριδιούχους θα πολλαπλασιαστεί αναλόγως:
Κατηγορία
Classic-CAP

Κωδικός ISIN
LU0823417810

Αναλογία διαίρεσης
6

Οι διαιρέσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή δικαιωμάτων ψήφου (τουλάχιστον 1 μεριδίου) στους μεριδιούχους των
απορροφωσών κατηγοριών της SICAV BNP PARIBAS B CONTROL* που εδρεύει στο Βέλγιο, μετά τη Διασυνοριακή
Συγχώνευση (Cross Border Merger) που προτάθηκε για την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 (Ημερομηνία έναρξης ισχύος).
*Η SICAV δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα
Η πράξη της διαίρεσης θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των δικαιωμάτων ψήφου μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων σε
οποιαδήποτε γενική συνέλευση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου με μείωση κατ' αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν
οι μεριδιούχοι των κατηγοριών μεριδίων οι οποίες δεν υπέστησαν διαίρεση.
Οι εντολές εγγραφής και εξαγοράς για τις κατηγορίες που υπέστησαν διαίρεση, οι οποίες θα διεκπεραιωθούν στην ΚΑΕ με
ημερομηνία Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, θα γίνουν δεκτές μόνο σε μετρητά (δεν θα γίνουν δεκτές εντολές σε αριθμό μεριδίων).
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 Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.
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Λουξεμβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

