Notice to the shareholders of
BNP Paribas Flexi I

BNP Paribas Funds

SICAV under Luxembourg law – UCITS class
Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 117.580

AND

SICAV under Luxembourg law – UCITS class
Registered Office: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33.363

REVERSE SPLIT
NOTICE TO THE HOLDERS OF THE SHARES
FUND

SUB-FUND

SHARES

ISIN CODE

BNP PARIBAS FLEXI I

ABS OPPORTUNITIES

CLASSIC H CZK-CAP

LU2027600233

BNP PARIBAS FLEXI I

COMMODITIES

CLASSIC H CZK-CAP

LU1931956954

BNP PARIBAS FLEXI I

FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND

CLASSIC RH CZK-CAP

LU2020654062

BNP PARIBAS FUNDS

EURO CORPORATE BOND

CLASSIC H CZK-CAP

LU1022391483

BNP PARIBAS FUNDS

EURO EQUITY

CLASSIC H CZK-CAP

LU0823401228

BNP PARIBAS FUNDS

GLOBAL CONVERTIBLE

CLASSIC RH CZK-CAP

LU0823394423

BNP PARIBAS FUNDS

GLOBAL HIGH YIELD BOND

CLASSIC H CZK-CAP

LU1022394073

BNP PARIBAS FUNDS

GLOBAL LOW VOL EQUITY

CLASSIC CZK-CAP

LU1022403593

Luxembourg, April 7, 2020
Dear Shareholders,
We hereby inform you that on Tuesday July 7, 2020 (OTD) a reverse-split will be effective on the above mentioned shares.
1)

2)

Background to and Rationale for the Reverse Split


Daily performance gaps have been noticed with other share classes of the same sub-fund for the “CZK” share classes.



These fluctuations are due to the use of NAV per share rounded to two decimals in the currency of the sub-fund (with very low value) for conversion into the share
class currency.



Significant fluctuations have been noted.

Operation


On Tuesday July 7, 2020 (OTD), in each above mentioned classes, one (1) new share (allocated and rounded-up till the third decimal) will be issued in exchange of
hundred (100) current shares;
1

3)



The NAV per share will be accrued accordingly.



In your best interest, and in accordance with Article 16 (f) of the article of association of the Companies, subscription, conversion and redemption orders for each of
the above listed share classes will not be accepted on the NAV dated Monday July 6, 2020 (OTD), a public holidays in the Czech Republic.



Subscription and redemption orders treated at the NAV dated July7, 2020 (OTD) will be accepted in cash only (no orders accepted in number of shares).



No conversion will be accepted on this NAV.

Example
Before Reverse Split
Total Net Assets in CZK
NAV per Share in CZK
Number of Shares
Number of Shares rounded-up

4)

5)

With Reverse Split

376,561,754.14

376,561,754.70

38.89

3,889.00

9,682,739.885

96,827.3989
96,827.399

Consequences


Shareholders of the above listed sub-funds will have their voting rights at general meetings diluted compared to other shareholders since they will be divided by one
hundred (one (1) new voting right in place of hundred (100) currently)..



The operation will have no negative impact for the shareholders not concerned by this Reverse-Split.

Right to redeem the shares
Your options:


If you are comfortable with this Operation, you do not need to take any action,



Should you not approve this Operation, you have the possibility to request the redemption of your shares free of charge until the cut-off time, on
o Friday July 3, 2020 into all sub-funds, excepted


6)

o

Thursday June 18 into the “BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities” sub-fund,

o

Thursday July 2, 2020 into the “BNP Paribas Flexi I Commodities” sub-fund.

In case of any question, please contact our Client Service (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Other information


The costs and expenses of the operation will be borne by BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, the Management Company.

Best regards,

The Boards of Directors
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Konsolidace NAV pro třídy akcií v CZK
KONSOLIDACE ČISTÉ HODNOTY AKTIV PRO TŘÍDY AKCIÍ DENOMINOVANÉ
V ČESKÉ KORUNĚ (CZK) U FONDŮ BNP PARIBAS FUNDS A BNP PARIBAS
FLEXI I
 Společnost BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) zaznamenala určité nesrovnalosti ve výpočtech výkonnosti, které jsou způsobeny tím,
že některé akcie denominované v českých korunách (CZK) mají čistou hodnotu aktiv (NAV) nižší než ekvivalent 10 EURO.
 V zájmu svých investorů a na radu auditorů se společnost BNPP AM rozhodla provést konsolidaci čisté hodnoty aktiv pro výpočet výkonnosti
příslušných akcií za účelem sjednocení procesu výpočtu čisté hodnoty aktiv.
 Definice: v rámci konsolidace čisté hodnoty aktiv dojde ke zvýšení čisté hodnoty aktiv při současném snížení počtu akcií.
 Rozsah: rozsah konsolidace čisté hodnoty aktiv je následující:
Fond
BNP PARIBAS FLEXI I

Podfond
ABS OPPORTUNITIES

Třída
CLASSIC H CZK-CAP

Kód ISIN
LU2027600233

BNP PARIBAS FLEXI I

COMMODITIES

CLASSIC H CZK-CAP

LU1931956954

BNP PARIBAS FLEXI I

CLASSIC RH CZK-CAP

LU2020654062

CLASSIC H CZK-CAP

LU1022391483

BNP PARIBAS FUNDS

FLEXIBLE
CONVERTIBLE BOND
EURO CORPORATE
BOND
EURO EQUITY

CLASSIC H CZK-CAP

LU0823401228

BNP PARIBAS FUNDS

GLOBAL CONVERTIBLE

CLASSIC RH CZK-CAP

LU0823394423

BNP PARIBAS FUNDS

GLOBAL HIGH YIELD
BOND
GLOBAL LOW VOL
EQUITY

CLASSIC H CZK-CAP

LU1022394073

CLASSIC CZK-CAP

LU1022403593

BNP PARIBAS FUNDS

BNP PARIBAS FUNDS

Poměr konsolidace akcií
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100
1 ku 100

 V důsledku konsolidace čisté hodnoty aktiv dojde k následujícím událostem:
 U čistých hodnot aktiv s datem od 7. července 2020 dál budou akcie konsolidovány tak, že za 100 starých akcií bude vydána 1 nová akcie,
a zároveň dojde k adekvátnímu navýšení čisté hodnoty aktiv (tzn. méně akcií, ale vyšší čistá hodnota aktiv).
 Podíly menší než jedna tisícina budou zaokrouhleny na nejbližší tisícinu akcie.
 V průběhu implementace konsolidace nebude možná konverze čisté hodnoty aktiv (viz tabulka níže).
 Kód ISIN zůstane nezměněný.
 Držitelé akcií, kteří s touto operací nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o zpětný odkup svých podílů:


do 3. července 2020 pro všechny podfondy



18. června 2020 pro BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities a 2. července 2020 pro BNP Paribas Flexi I Commodities.
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 Datum nabytí účinnosti:
Konsolidace akcií proběhne podle níže uvedeného kalendáře:
Centralizace příkazů
D
6. 7. 2020

Datum obchodování příkazů –
Datum ocenění
D
7. 7. 2020

Výpočet čisté hodnoty aktiv a datum
zveřejnění
D+1
8. 7. 2020

Datum vyrovnání příkazů
D+3
10. 7. 2020

 Příklad:
Po provedení konsolidace akcií v poměru 100/1 nastane následující:
Dne 6. července 2020 se z 9 682 739,885 akcií v hodnotě @ 98,83 CZK ke konci pracovní doby k datu 7. července 2020
stane 96 827,398 akcií v hodnotě @ 9 883,00 CZK
 Lichá hodnota akcií 0,00085 bude zaokrouhlena na 0,001
 Nový podíl bude po této operaci činit 96 827,399 akcií.


Investice do fondů a podfondů podléhají výkyvům trhu a rizikům pojícím se s investicemi do cenných papírů. Zároveň může dojít k poklesu hodnoty investic a
generovaného příjmu a je možné, že investoři nezískají zpět počáteční výdaje, jelikož u uvedených fondů/podfondů hrozí kapitálové ztráty. Úplný popis a definici rizik
najdete v nejnovější dostupné verzi prospektu a KIID příslušných fondů/podfondů. Investoři zvažující možnost úpisu akcií by si měli pečlivě pročíst nejnovější verzi
prospektu nebo KIID, které jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese www.bnpparibas-am.com. Výkonnost v minulosti nemá výpovědní hodnotu pro výkonnost
v budoucnosti.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost BNP Paribas Asset Management France, dále jen „investiční správcovská společnost“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard Haussmann 75009
Paříž, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná u francouzského vládního úřadu „Autorité des marchés financiers“ pod číslem GP 96002.
Tyto materiály byly vydány a připraveny investiční správcovskou společností.
Tyto materiály slouží pouze pro informativní účely a nelze je chápat jako:
1. pobídku k nákupu ani žádost o prodej, ani jako založení jakékoli smlouvy nebo závazku, na které by se bylo možné spoléhat;
2. investiční poradenství.
Tyto materiály odkazují na některé finanční nástroje povolené a regulované v rámci soudní příslušnosti obchodní společnosti.
Nebyly provedeny žádné kroky, které by umožňovaly veřejný prodej finančních nástrojů v jakékoli jiné jurisdikci, než jaká je uvedená v nejnovějším prospektu a klíčových informacích pro
investory (KIID) příslušných finančních nástrojů, u nichž by tyto kroky byly vyžadovány, a to zejména ve Spojených státech amerických americkým občanům (podle definice tohoto termínu
v nařízení S amerického zákona Securities Act z roku 1933). Před provedením úpisu v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, se investorům doporučuje ověřit si případná
právní omezení nebo restrikce týkající se úpisu, nákupu, držení nebo prodeje finančních nástrojů.
Investoři zvažující úpis finančních nástrojů by si měli důkladně přečíst nejnovější verzi prospektu a klíčových informací pro investory (KIID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv
finančních nástrojů. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách.
Názory uvedené v těchto materiálech vyjadřují mínění investiční správcovské společnosti v daném období a mohou být bez předchozího oznámení změněny. Investiční správcovská
společnost není povinna aktualizovat nebo upravovat informace nebo názory obsažené v těchto materiálech. Aby bylo možné nezávisle určit vhodnost a důsledky investice do finančních
nástrojů, doporučuje se investorům poradit se napřed s vlastními právními a daňovými poradci ve věci právních důsledků, účetnictví, zemi trvalého pobytu a daní. Upozorňujeme, že různé
typy investic, jsou-li zahrnuty v těchto materiálech, obnášejí různou míru rizika a nelze zajistit, že konkrétní investice bude z hlediska investičního portfolia investora vhodná, přiměřená
nebo zisková.
Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nelze zajistit, že finanční nástroje dosáhnou svých investičních cílů. Výnosy mohou být ovlivněny, mimo jiné, investičními strategiemi nebo cíli
finančních nástrojů a tržní a ekonomickou situací, včetně úrokových sazeb, tržních podmínek a obecných poměrů na trhu. Různé strategie použité pro finanční nástroje mohou mít významný
vliv na výsledky prezentované v rámci těchto materiálů. Výkonnost v minulosti není indikátorem výkonnosti v budoucnosti a hodnota investic do finančních nástrojů se může pohybovat jak
směrem dolů, tak směrem nahoru. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.
Příslušné údaje týkající se výkonnosti uvedené v těchto materiálech nezohledňují provize, náklady vzniklé při emisi a zpětném odkupu a daně.
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na internetové adrese www.bnpparibas-am.com

