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UPOZORNĚNÍ
Prospekt nemůže být použit jako nabídka prodeje nebo žádost o prodej v zemích nebo za podmínek, kdy taková nabídka prodeje nebo
žádost o prodej nebyly povoleny.
Společnost je schválená jako podílový investiční fond s cennými papíry v Lucembursku. Obchodní činnost má, mimo jiné, povolenu
v Lucemburském velkovévodství, v Německu, v Rakousku, v Belgii, v Dánsku, ve Španělsku, ve Finsku, ve Francii, v Hongkongu,
v Irsku, v Itálii, v Macau, v Nizozemí, v Norsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku, v Singapuru, v České republice, na Slovensku, na Tchajwanu a ve Velké Británii. V uvedených zemích nejsou vždy zaregistrovány všechny podfondy, kategorie a podkategorie akcií.
Potenciální investoři se musí před úpisem informovat o podfondech, kategoriích a podkategoriích akcií, jejichž obchodování je v jejich
zemi povoleno, a o případných omezeních vlastních každé z těchto zemí.
Akcie společnosti nebyly zejména zaregistrovány dle žádných zákonných ustanovení či směrnic Spojených státu amerických. Tento
dokument tedy nemůže být v této zemi, na jejím území nebo na území, jež jsou v jejím vlastnictví, uváděn, předáván či distribuován,
dále nesmí být dodáván jejím obyvatelům, státním příslušníkům nebo společnostem, asociacím či organizacím, které byly vytvořeny
nebo jsou spravovány dle zákonů této země. Těmto osobám rovněž nemohou být akcie společnosti ani nabízeny, ani prodávány.
Nikdo dále nemůže uvádět jiné informace, než ty, které jsou obsaženy v Prospektu nebo v dokumentech, jež jsou v něm uváděny a jež
jsou veřejnosti přístupné. Správní rada společnosti odpovídá za přesnost informací obsažených v tomto Prospektu ke dni jeho
zveřejnění.
Prospekt může být v průběhu času aktualizován vzhledem k přidání či zrušení podfondů a různým důležitým změnám ve struktuře nebo
způsobu fungování společnosti. Upisovatelům se proto doporučuje opatřit si veškeré případné novější dokumenty uvedené dále v
rubrice „Informace pro akcionáře“. Upisovatelům se rovněž doporučuje informovat se v zemích svého původu, sídla nebo bydliště na
zákony a směrnice (v oblasti daňového systému a devizové kontroly) týkajících se úpisu, nákupu, držení a prodeje akcií.
Prospekt je platný pouze s poslední výroční revidovanou zprávou a poslední pololetní zprávou, je-li tato novější než zpráva výroční.
V případě inkoherence nebo dvojznačnosti, pokud jde o smysl slova nebo věty v překladu Prospektu do jiného jazyka, je platná anglická
verze.
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Každý z těchto podfondů je představen v přehledné tabulce. V této tabulce je u každého podfondu uvedena jeho investiční politika a cíl,
vlastnosti akcií, měna, ve které jsou vedeny, den ocenění, způsoby úpisu, odkupu a/nebo směny, výše provize a v případě potřeby
vývoj nebo jiné zvláštnosti daného podfondu. Investorům se připomíná, že vyjma opačných ustanovení v níže uvedených tabulkách
podléhá každý podfond obecnému režimu stanovenému v knize I Prospektu.
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RŮZNÉ INFORMACE
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SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI
Předseda
pan Nicolas FALLER, Head of Distribution Partners Worldwide, BNP Paribas Investments Partners Paris
Členové
pan Marnix ARICKX, pověřený správce BNP Paribas Investment Partners Belgium, Head of Fund Engineering, BNP Paribas
Investment Partners, Brusel
paní Claire COLLET, Head of Fund Structuring, BNP Paribas Investments Partners Luxembourg
pan Bernard WESTER, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
pan Paul MESTAG, Director Fund Structuring, BNP Paribas Investments Partners Belgium, Brusel
PROMOTÉR
BNP PARIBAS S.A.
16, Boulevard des Italiens
F-75009 PAŘÍŽ
SPRÁVNÍ SPOLEČNOST
Do 30. června 2010:
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
33, rue de Gasperich
L - 5826 HOWALD-HESPERANGE
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaná na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
33, rue de Gasperich
L-5826 HOWALD-HESPERANGE
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. je správní společnost ve smyslu kapitoly 13 lucemburského zákona z 20.
prosince 2002 o investičních podílových fondech. Tato společnost bude 30. června 2010 pohlcena společností BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg.
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg je správní společnost ve smyslu kapitoly 13 lucemburského zákona z 20. prosince 2002
o investičních podílových fondech.
Správní společnost zastává administrativní, správní a obchodní funkce.
Funkce kalkulanta čistých účetních hodnot, zmocněnce pro převod a držitele registru jsou delegovány na:

FASTNET LUXEMBOURG S.A.
31, allée Scheffer
L-2520 Lucemburk
Funkce správce portfolia delegovány na:
BNP Paribas Asset Management
1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž, Francie
Francouzská společnost založená 28. července 1980. Filiálka společnosti BNP Paribas Investment Partners.
DEPOZITNÍ BANKA / PLATEBNÍ AGENT
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
33, rue de Gasperich
L – 5826 Howald-Hesperange
HLAVNÍ PLATEBNÍ AGENT
CACEIS BANK LUXEMBOURG
5 Allée Scheffer
L - 2520 Lucemburk
NEZÁVISLÍ AUDITOŘI
Ernst & Young
7, Parc d’Acivité Syrdall
L - 10142520 Munsbach, Lucembursko
ZMĚNY STANOV
Společnost byla vytvořena 7. srpna 2000 a zveřejněna ve věstníku Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(„Mémorial“).
Stanovy byly mnohokrát změněny, naposledy na mimořádné valné hromadě konané dne 14. května 2010, o čemž byla zveřejněna
zpráva ve věstníku Mémorial.
Poslední verze stanov byla podána do soudní kanceláře okresního soudu v Lucemburku, kde do ní může každý zájemce nahlédnout
a obdržet její kopii.
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POUŽITÁ TERMINOLOGIE
V tomto dokumentu znamenají následující výrazy:
Active Trading:

Operace upisovaní, směny nebo odkupu v jednom podfondu v krátké době a pro velký objem za
účelem dosažení krátkodobého zisku. Tento postup znevýhodňuje ostatní akcionáře, protože má
vliv na výkonnost podfondu a narušuje správu aktiv.

Časování trhu:

arbitrážní metoda, pomocí které investor upisuje a zpětně odkoupí nebo konvertuje podíly nebo
akcie jedné a téže organizace kolektivního investování v krátkém období a s využitím časových
posunů a/nebo nedostatků nebo nedokonalostí systému pro určování čisté účetní hodnoty
organizace kolektivního investování. Společnost nepovoluje používat tuto metodu.

CBFA:

Bankovní, finanční a pojišťovací komise, kontrolní orgán pro organizace kolektivního investování
v Belgii.

CDS:
Celková splatná částka :

Swap úvěrového selhání
Je to částka, která vzhledem ke garanci: (i) nepřesáhne garantovanou hodnotu s ohledem na

neproplacené akcie ke dni splatnosti a (ii) rovná se pozitivnímu rozdílu mezi vypočtenou
garantovanou hodnotou s ohledem na všechny neproplacené akcie ke dni splatnosti a NAV
na akcii ke dni splatnosti, vynásobené počtem nesplacených akcií ke dni splatnosti.
CFD:

Kontrakt pro rozdíl

CSSF:

Komise pro dohled nad finančním sektorem, orgán pro dohled nad organizacemi kolektivního
investování v Lucemburském velkovévodství.

Další poplatky:

provizi, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií
a která slouží ke krytí nákladů na deponovaná aktiva (odměna depozitářské bance) za každodenní
správu (vyčíslení čisté účetní hodnoty, vedení rejstříku, domicilace, atd.) s výjimkou makléřských
poplatků, transakčních poplatků bez souvislosti s vkladem, bankovních úroků a nákladů,
mimořádných výdajů, platného lucemburského abonentního poplatku a specifického belgického
poplatku.

Datum splatnosti:

31. říjen roku specifikovaného v názvu každého garantovaného fondu (vyjma Garantifond, pro který
bude datum splatnosti 31. říjen 2015) nebo, pokud to není den hodnocení, poté je to první
následující den hodnocení po 31. říjnu, tj. datum splatnosti Target Click Fund 2011 bude 31. října
2011.

EDS:

Equity Default Swap

Garance:

Mechanismus, na základě kterého garant garantuje platbu pro každý garantovaný fond ke dni
splatnosti celé splatné částky.

Garant:

Fortis Bank S.A./ N.V.

Garantovaná hodnota:

Částka na akcii v referenční měně pro každý garantovaný fond, který po rekalkulaci bude
garantován pro minimálně garantovanou hodnotu na akcii pro všechny dlužné akcie ke dni
splatnosti garantovaného fondu.

Institucionální investor:

investor odpovídající definici, uvedené ve zprávě vydané Komisí pro dohled nad finančním
sektorem dne 27. listopadu 1999. Zmiňovanou zprávu je možno obdržet na vyžádání v sídle
společnosti.

IRS:

úrokový swap

Mimořádné výdaje:

výdaje každého z podfondu, které nejsou součástí správních poplatků, výkonnostních provizí
a provizí za rozdělování dividend, a rovněž všechny další výdaje uvedené v tomto slovníčku použité
terminologie. Mezi tyto náklady budou započítávány, a sice nevyčerpávajícím způsobem, poplatky
za projednání sporů, daně, poplatky a všechny další náklady, které hradí podfondy a které
nemohou být považovány za běžné náklady.

Měny:
CHF:

frank, oficiální měna Švýcarska.

EUR : euro, oficiální měna některých zemí Evropské unie.
GBP : libra, oficiální měna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
NOK : krone, oficiální měna Norska.
SEK : krona, oficiální měna Švédska.
USD : dolar, oficiální měna Spojených států amerických.
Nástroje peněžního trhu:

Nástroje, které jsou běžně obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnota může být
přesně určena v jakýkoliv okamžik.

NAV:

Čistá účetní hodnota
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Oběžník 07/308:

oběžník vydaný CSSF (Komise pro dohled nad finančním sektorem) dne 2. srpna 2007 ohledně linií
postupu, kterou musí zvolit OPCVM (organizace kolektivního investování do cenných papírů)
vzhledem k používání metody pro řízení finančních rizik a nástrojů finančních derivátů. Tento
dokument je k dispozici na webových stránkách Komise pro dohled nad finančním sektorem
(www.cssf.lu).

Oběžník 08/356:

oběžník vydaný CSSF (Komise pro dohled nad finančním sektorem) dne 4. června 2008 a týkající
se pravidel použitelných v případě organizací kolektivního investování, které používají některé
techniky nebo nástroje, jejichž předmětem jsou cenné papíry a nástroje peněžního trhu. Tento
dokument je k dispozici na internetových stránkách komise (www.cssf.lu).

Oceňovací měna:

měna, ve které jsou vyjádřeny čisté účetní hodnoty jednotlivých podfondů nebo kategorií akcií.
Jeden podfond nebo jedna kategorie akcií mohou mít i několik oceňovacích měn.

OECD:

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OPC:

Organizace kolektivního investování

OPCV:

Organizace kolektivního investování do cenných papírů

OTC:

Tzv. „Over The Counter“, trh na dobrovolné bázi protistran.

Okamžik přepočtu:

Pro všechny garantované fondy: každý den hodnocení (od vzniku data podfondu) za

předpokladu, že NAV na akcii garantovaného fondu k tomuto dni je vyšší než garantovaná
hodnotu předcházející dni přepočtu.
V okamžiku přepočtu se aktuální garantovaná hodnota zvýší (pro každý fond „nová garantovaná
hodnota“) s pozitivním rozdílem, pokud existuje, mezi NAV na akcii a aktuální garantovanou
hodnotou. Garantovaná hodnota nemůže být nikdy snížena a bude nejméně na stejné úrovni

jako počáteční garantovaná hodnota. Garantovaná hodnota a každá nova garantovaná
hodnota bude k dispozici u registrované kanceláře investiční společnosti do tří pracovních dnů
následně po okamžiku přepočtu, pokud nedojde k mimořádným okolnostem, které by mohly
ovlivnit ocenění aktiv, do kterých garantovaný fond investuje.
Představenstvo si vyhrazuje právo nezvyšovat garantovanou hodnotu v okamžiku přepočtu, pokud
aktiva fondu se stávají pouze z cenných papírů s fixním výnosem, jako jsou nástroje peněžního trhu
nebo časová depozita. To by mohlo nastat k datu blížího se data splatnosti podfondu.
Počáteční garantovaná hodnota: EUR 50, USD 50 nebo GBP 50 na akcii pro garantované fondy v EUR, USD nebo GBP dle jejich
příslušných referenčních měn; SEK 500 na akcii pro garantované fondy v SEK dle jejich příslušné
referenční měny, NOK 500 na akcii pro garantované fondy v NOK dle jejich příslušné referenční
měny a CHF 100 pro garantované fondy v CHF dle jejich příslušné referenční měny.
Provize za rozdělování dividend: provize, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií,
která je převáděna správní společnosti a která slouží k úhradě odměn vyplácených distributorům
jako dodatek k podílu na správním poplatku, který tito pobírají.
Prospekt:

tento dokument

Referenční měna:

měna, ve které jsou z účetního hlediska denominována aktiva jednotlivých kategorií akcií v případě,
že se tato měna liší od vyjadřovací měny.

Syntetický cenný papír
s nulovým kupónem:

Aktiva vyplývající z investic do převoditelných dlužných cenných papírů a/nebo úroků ze
swapů obchodovaných na dobrovolné bázi (OTC), ze kterých bude vyplývat podobné
směřování cash flow směrem k cennému papíru s nulovým kupónem. Cenný papír s nulovým
kupónem je cenný papír, který neplatí za žádné kupóny (tzn. nulový kupón) a typicky se
kupuje za slevovou cenu oproti nominální hodnotě a je proplacen v nominální hodnotě ke dni
splatnosti.

Směrnice 78/660:

evropská směrnice č. 78/660/CEE vydaná Radou Evropy dne 25. července 1978 a založená na
článku č. 54 §3 g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách některých forem společností, ve znění
pozdějších předpisů.

Směrnice 83/349:

evropská směrnice č. 83/349/CEE vydaná Radou Evropy dne 13. června 1983 a založená na
článku č. 54 §3 g) Smlouvy o konsolidovaných účtech, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice 85/611:

evropská směrnice č. 85/611/CEE vydaná Radou Evropy dne 20. prosince 1985 o koordinaci
legislativních, nařizovacích a správních ustanovení, týkajících se organizací kolektivního
investování do cenných papírů (OPCVM), ve znění pozdějších směrnic č. 2001/107/CE
a 2001/108/CE (UCITS III).

Směrnice 2003/48:

směrnice ze dne 3. června 2003 vydaná Radou Evropské unie (EU) o zdanění příjmů z úspor ve
formě příjmů úrokového charakteru.

Směrnice 2006/48:

směrnice ze dne 14. června 2006 vydaná Evropským parlamentem a Radou Evropské unie (EU) o
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

Společnost:

BNP Paribas Plan, zkráceně BNPP Plan
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Správce

Správci portfolia upisující pouze v rámci diskreční plné moci ke spravování individuálního portfolia
pro své klienty. Pokud tito klienti nejsou považováni za institucionální investory, nebudou mít v den
splatnosti portfolia žádné právo na aktiva z portfolia. Správci a jejich institucionální klienti musí být
zvlášť schváleni společností.

Správní poplatek:

provize, která je každý měsíc vyčíslována a vybírána z čistých aktiv podfondu nebo kategorie akcií,
která je převáděna správní společnosti a která slouží k úhradě odměn vyplácených správcům aktiv
a distributorům v rámci prodeje akcií společnosti.

TER:

TER neboli celkový nákladový poměr

TRS:

Swap veškerých výnosů

VaR:

Value-at-Risk (výnos upravený o riziko), specifická metoda pro ocenění rizik jednoho daného
podfondu (viz příloha 3).

Vyjadřovací měna:

měna, ve které jsou z účetního hlediska denominována aktiva jednotlivých podfondů.

Zákon:

lucemburský zákon ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování. Tento zákon
převádí do lucemburského práva směrnice č. 2001/107/CE a 2001/108/CE ze dne 21. ledna 2002.

Zákon ze dne 10. srpna 1915:

lucemburský zákon ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších
předpisů.

Zkrácená forma

BNPP Plan

BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) – Kompletní prospekt – kniha I – verze ČERVEN 2010

8 / 239

BNP PARIBAS PLAN
KNIHA I PROSPEKTU
OBECNÁ USTANOVENÍ
BNP Paribas Plan je investiční společnost s variabilním kapitálem dle lucemburského práva (SICAV) ustanovená dne 7. srpna 2000 na
dobu neurčitou dle ustanovení Části II zákona z 30. března 1988 o investičních fondech pod názvem ABN AMRO Structured
Investments Funds. SICAV se nyní řídí ustanoveními části I zákona z 20. prosince 2002 o investičních fondech a to od valné hromady
konané 27. ledna 2006. Dále v návaznosti na mimořádnou valnou hromadu konanou 3. října 2008 se jméno SICAV změnilo na FORTIS
Plan. Název SICAV se změnil na BNP Paribas Plan dne 1. června 2010 po mimořádné valné hromadě konané 14. května 2010
Celý název “BNP Paribas Plan” a zkrácený tvar “BNPP Plan” je možné používat rovnocenně v oficiálních a obchodních dokumentech
společnosti.
Společnost podléhá také směrnici 85/611.
Jmění společnosti je vyjádřeno v eurech („EUR“) a v každém okamžiku se rovná součtu čistých aktiv jednotlivých podfondů. Představují
ho zcela splacené akcie vydané bez označení nominální hodnoty, jejichž charakteristiky jsou uvedeny dále v kapitole „akcie“. Ke
změnám základního kapitálu dochází zcela v souladu s právem a bez zveřejňování a zápisu do obchodního rejstříku, která jsou
předepsána při zvýšení a snížení základního kapitálu akciových společností. Minimální jmění společnosti je stanoveno zákonem.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Lucemburku pod číslem B 77 227.
Společnost vystupuje jako investiční prostředník s více podfondy (rovněž nazývaný „umbrella fund“), tzn. že se skládá v pasivech z
několika podfondů představujících v aktivech jmění, různá práva a specifické závazky, které odpovídají jasné investiční politice,
podléhající v případě potřeby zvláštním investičním omezením.
Společnost vytváří jeden jediný právní celek.
V souladu s článkem 133 odst. 5 zákona:

práva akcionářů a věřitelů týkající se některého podfondu nebo vzniklé při vytvoření, fungování nebo likvidaci některého podfondu
jsou omezeny hodnotou aktiv tohoto podfondu;

aktiva podfondu ručí výhradně za práva akcionářů týkající se tohoto podfondu a za práva věřitelů, jejichž pohledávka vznikla při
vytvoření, fungování nebo likvidaci tohoto podfondu;

ve vztazích mezi akcionáři je každý podfond považován za zvláštní celek.
Správní rada může kdykoliv založit další podfondy, jejichž investiční politika a podmínky nabídek budou včas zveřejněny formou
aktualizace Prospektu. Akcionáři mohou být rovněž informováni v tisku, vyžaduje-li to některý předpis, nebo považuje-li to za vhodné
správní rada. Správní rada rovněž může v souladu ustanoveními Přílohy 8 některé podfondy uzavřít.
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ADMINISTRACE A SPRÁVA
Společnost řídí a zastupuje správní rada jednající pod dohledem valné hromady akcionářů. Společnost využívá celé řady služeb
týkajících se správy, kontroly a uchovávání aktiv. Úkoly a odpovědnosti s těmito funkcemi spojené jsou popsány níže. Složení správní
rady a jména, adresy a detailní informace o poskytovatelích služeb jsou uvedeny výše v textu v kapitole „Různé informace“.
Správní společnost, správcové portfolií, depozitář, administrativní úředník, distributoři a jiní poskytovatelé služeb stejně jako jejich
pobočky,správcové, ředitelové a akcionáři jsou nebo můžou být zapojeni do jiných finančních, investičních nebo odborných aktivit, které
můžou vést ke konfliktu zájmů se správou a řízením společnosti. Týká se to rovněž správy jiných fondů, nákupu a prodeje cenných
papírů, zprostředkovatelských služeb, služeb úschovy cenných papírů a jednání v postavení správce, ředitele, poradce nebo
zplnomocněnce jiných fondů nebo společností, včetně společností, do kterých by mohl podfond investovat. Každý subjekt se zavazuje,
že těmito činnostmi nebude ohrožené plnění jeho závazků. V případě konfliktu zájmů se správcové a příslušný subjekt zavazují vyřešit
tento konflikt spravedlivě, v přiměřené lhůtě a v zájme akcionářů společnosti.
Správní rada
Správní rada na sebe přebírá konečnou odpovědnost za správu společnosti. Odpovídá za investiční politiku společnosti.
Správní společnost
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. byla založena v Lucemburku 25. března 1998 na neomezenou dobu
ve formě akciové společnosti. Její poslední stanovy byly zveřejněny v zápisu „Memoriál“ ze dne 12. května 2004. Základní kapitál
společnosti je ve výši 1 308 879,29 EUR, zcela splacený.
Složení správní rady je následující:
Předseda
pan Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brusel
Členové
pan Marnix ARICKX, pověřený správce BNP Paribas Investment Partners Belgium, Head of Fund Engineering, BNP Paribas
Investment Partners, Brusel
pan William DE VIJLDER, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brusel
pan Carlo FRIOB, Commercial Private Banking, Director, BGL BNP Paribas, Lucemburk
pan Jean-François FORTEMPS, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Lucemburk
pan Laurent NICOLAÏ de GORHEZ, Head of Network Management, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Lucemburk
pan Benoit QUISQUATER, Head of DP Sales, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Lucemburk
pan Bernard WESTER, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Lucemburk
pan Guy de FROMENT, Chairman BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Londýn
pan Marc RAYNAUD, Chairman of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Head of Global Funds Solutions, Paříž
K datu tohoto Prospektu jedná FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. jako správní společnost ve smyslu
kapitoly 13 zákona pro kolektivní investiční společnosti následovně:
ABN AMRO Multi-Manager Funds, Alfred Berg, BNP PARIBAS FLEXI V, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI II, FORTIS FLEXI IV,
FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, FORTIS L FIX, FORTIS L FoF, BNP Paribas L1,
FORTIS LIQUIDITY, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, BNP Paribas Plan,
FORTIS QUAM FUND, FORTIS SOLUTIONS, PRIMERA FUND a STRATEGY FUND.
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg byla založena jako společnost s ručením omezeným (société anonyme) v
Lucemburku dne 19. února 1988. Její nejnovější aktualizované Stanovy společnosti budou změněny 30. června 2010. Její akciový
kapitál je 3 miliony EUR, které byly plně splaceny.
Její správní rada se skládá z následujících členů:
Předseda
pan Marc RAYNAUD, předseda BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, ředitel Global Funds Solutions, Paříž
Members
pan Marnix ARICKX, Delegated Administrator BNP Paribas Investments Partners Belgium, Head of Fund Engineering, BNP
Paribas Investment Partners, Brusel
pan Stéphane BRUNET, Delegated Administrator, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange,
Lucemburské velkovévodství
pan Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brusel
pan Anthony FINAN, Head of Marketing and Communication, BNP Paribas Investment Partners, Paříž,
pan Eric MARTIN, General Director BNP Paribas Luxembourg, Lucemburk
pan Christian VOLLE, Administrator BNP Paribas Investment Partners, Lucemburk
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg spravuje následující otevřené investiční fondy:
BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF, EasyETF iTraxx® Europe Main, EasyETF FTSE
EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF iTraxx® Europe HiVol, EasyETF iTraxx® Crossover, EasyETF S&P GSCI™
Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE™, EasyETF S&P GSAL™, EasyETF S&P GSCI™ Capped Commodity 35/20,
EasyETF S&P GSCI™ Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, EasyETF NMX Infrastructure Europe, Euro Floor,
FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS et FORTIS QUAM
FUND.
Správní společnost zajišťuje na účet společnosti funkce administrace, správy portfolia a obchodní činnosti.
Správní rada je oprávněna delegovat na své náklady a na svou odpovědnost část nebo všechny tyto funkce na třetí osoby, které si
zvolí.
Této možnosti využila při delegování:
 funkce kalkulátoru čistých účetních hodnot, zmocněnce pro převod a držitele registru na společnost FASTNET LUXEMBOURG S.A.
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správu jmění společnosti a zajištění dodržování investiční politiky a investičních omezení správcům, kteří jsou vyjmenovaní výše
v kapitole „Různé informace“. Seznam správců, kteří se skutečně zabývají správou, a spravovaných portfolií je připojován
k pololetním a výročním zprávám společnosti. Investoři mohou na požádání obdržet aktualizovaný seznam správců včetně
upřesnění toho, které portfolio každý z nich spravuje.
Také může povolat investiční poradce uvedené v části „Různé informace“ výše.
Při uskutečňovaní transakcí s převoditelnými cennými papíry a při výběru každého makléra, zprostředkovatele nebo jiného partnera
správní společnost a správcové portfolií udělají vše proto, aby zajistili výběr co nejlepších možných všeobecných podmínek. Nehledě na
druh transakce je pro splnění uvedených požadavků nutné zohlednit všechny relevantní faktory, jako jsou velikost trhu a cena cenných ,
papírů a taky finanční podmínky a schopnost partnera plnit závazky. Správce portfolií může vybrat partnery v rámci skupiny BNP
Paribas , pokud se zdá, že poskytují nejlepší dostupné podmínky.
Správní společnost dále může rozhodnout o jmenování distributorů/pověřenců (nominees), aby jí napomáhali s distribucí akcií
společnosti v zemích, kde budou tyto nabízeny.
Smlouvy o distribuci a o pověřenectví budou uzavřeny mezi správní společností a jednotlivými distributory/pověřenci.
Nominee bude v souladu se smlouvou o distribuci a pověřenectvu zapsán do registru akcionářů místo konečných akcionářů.
Akcionář, který investoval do společnosti prostřednictvím pověřence může kdykoliv požadovat převod akcií upsaných prostřednictvím
pověřence na své jméno. Akcionář, který tuto možnost využije, bude zapsán na své vlastní jméno v registru akcionářů ihned poté, co od
pověřence obdrží pokyny k převodu.
Investoři mohou své akcie upsat přímo u společnosti bez povinnosti upisovat je prostřednictvím některého distributora/pověřence.

Depozitní banka
Uchovávání a dohled nad akciemi společnosti jsou svěřeny depozitní bance, která splňuje zákonem předepsané závazky a povinnosti.
V souladu s bankovními zvyklostmi a platnými předpisy může banka na svou odpovědnost svěřit část nebo všechna aktiva, jež jsou u ní
uschovány, jiným bankovním nebo finančním ústavům.
Nadto musí:
(a) zajistit, že prodej, emise, odkup, směna a zrušení akcií společnosti budou probíhat v souladu se zákonem a stanovami;
(b) zajistit, že protiplnění v případě operací s akciemi společnosti získá v rámci běžných časových limitů a
(c) zajistit, že produkty společnosti budou přiděleny v souladu se stanovami.
Nezávislí auditoři
Veškeré účetnictví a všechny operace společnosti procházejí každý rok auditem nezávislých auditorů.
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INVESTIČNÍ POLITIKA, CÍLE, OMEZENÍ A TECHNIKY
Cílem fondů společnosti Target Click Fund 2010-2054, Target Click Fund (USD) 2010-2035, Target Click Fund (NOK) 2010-2020,
Target Click Fund (CHF) 2020-2045, Garantifond a Capital Protected Life Cycle Fund 2010-2035, (dále jen „garantované fondy“) je
zajistit investorům co nejvyšší možné zhodnocení investovaného kapitálu. Za tímto účelem garantované fondy budou investovat svá
aktiva do krátkodobých dlužních nástrojů, do časových vkladů, slapů, opcí a futures, které jsou součástí jejich investiční politiky, a také
do cenných papírů, dalších dlužních cenných papírů nebo bude držet nástroje peněžního trhu, kdy jejich zbytková splatnost nepřesáhne
12 měsíců.
Každý garantovaný fond poskytne garanci ve své příslušné referenční měně, kterou vydá Fortis Bank S.A./ N.V. a bude účinná ke dni
splatnosti každého garantovaného fondu. Každý garantovaný fond má specifický interval životnosti a investuje postupně do investic s
nižším rizikem, jak se blíží jeho den splatnosti. Z tohoto důvodu se očekává, že se během doby změní alokace aktiv garantovaných
fondů.
Mezinárodní fond derivátů společnosti (dále jen „fond derivátů”) má za cíl poskytnout investorům kapitálový růst prostřednictvím investic
do kvantitativně řízeného portfolio derivátů na bázi mezinárodního majetku a indikátorů majetku. Za tímto účelem fond derivátů bude
investovat do opcí a do futures, kdy oba jsou obchodovatelné na bázi dobrovolné dohody (OTC), jak investiční manažer uzná za
vhodné. Fond derivátů může také investovat do jiných derivátů, jako jsou swapy a forwardové kontraky na devizy.
Investiční politiku společnosti určuje správní rada podle politické, ekonomické, finanční a měnové situace v dané chvíli. Bude se lišit
podle podfondů, limitů a ve shodě s charakteristikami a cíli každého z těchto podfondů, dle ustanovení Knihy II.
Investiční politika bude prováděna v důsledné shodě s principem diversifikace a rozdělení rizik. Společnost proto bude podléhat celé
řadě investičních omezení stanovených v Příloze 1, aniž by se to dotklo případných specifikací pro jeden nebo více podfondů.
Pozornost investorů je ve stejném duchu věnována investičním rizikům vyjmenovaných v Příloze 3.
Správní rada přijala politiku řízení společnosti, z které mimo jiné vyplývá, že volby lze uskutečňovat na shromážděních akcionářů
společností, do kterých podfondy investují. Klíčové zásady, kterými se řídí volební politika správní rady, spočívají ve schopnosti
společnosti dodržovat ve vztahu k akcionářům principy transparentnosti a odpovědnosti v rámci investic akcionářů a řídit aktivity
takovým způsobem, aby byl zajištěn dlouhodobý růst hodnoty a výnosnost podílů. Správní rada bude uplatňovat volební politiku v dobré
víře, přihlížejíc v co největší míře k zájmům akcionářů podfondů. Podrobnější informace získáte na internetové stránce
www.fortisinvestments.com.
Společnost je dále oprávněna použít techniky a nástroje týkající se cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, a to za podmínek a limitů
stanovených v Příloze 2, pokud jsou tyto techniky a nástroje využívány za účelem efektivního spravování portfolia. Týkají-li se tyto
operace použití odvozených nástrojů instrumentů, musí být podmínky a limity v souladu s ustanoveními zákona. Tyto operace nesmí
v žádném případě společnost a její podfondy přivést k tomu, že se odchýlí od investičních cílů představených v tomto Prospektu.
Správní rada může za účelem snížení provozních a administrativních nákladů při umožnění ještě větší diverzifikace investic rozhodnout
ve shodě s ustanoveními Přílohy 4, že všechna nebo část aktiv společnosti bude spravována společně s aktivy patřícími jiným
investičním fondům, nebo že bude část nebo všechna aktiva podfondů spravována společně.
Pokud není uvedeno jinak v investiční politice každého podfondu, není možné poskytnout žádnou záruku na realizaci investičních cílů
podfondů a dřívější výkonnost není ukazatelem výkonnosti budoucí.
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AKCIE
FORMA(Y), KATEGORIE(E) A PODKATEGORIE(E)
Správní rada má v rámci každého podfondu možnost vytvářet následující kategorie a/nebo podkategorie akcií („kategorie“
a „podkategorie“):
„
„Třída A“
Tyto akcie jsou kapitalizační akcie a jsou nabízeny fyzickým i právnickým osobám.
“I”
Toto jsou institucionální akcie nabízené institucionálním investorům, jako jsou banky, pojišťovací a zajišťovací společnosti, instituce
sociálního zabezpečení a penzijní fondy, velké průmyslové a finanční skupiny, lucemburské a zahraniční investiční fondy a investiční
holdingové společnosti.
Před úpisem by investor měl v knize II prověřit, které kategorie a podkategorii jsou dostupné v jednotlivých podfondech. Ukáže-li se, že
akcie v této kategorii nebo podkategorii drží jiné osoby než osoby oprávněné, přistoupí správní rada ke konverzi těchto akcií na akcie
kategorie „třída A“, a to bez poplatku.
Kupóny akcií na majitele budou stanoveny správní radou pro každý jednotlivý podfond, kategorii nebo podkategorii v knize II.
Registr akcionářů vede v Lucembursku zástupce pro registr uvedený výše v kapitole „Různé informace“. Není-li stanoveno jinak,
neobdrží akcionáři žádající o zápis do registru na jméno na své akcie žádný certifikát. Místo toho dostanou potvrzení o zápisu
do registru.
Akcie musí být zcela splaceny a jsou vydávány bez označení hodnoty. Není-li uvedeno jinak, není jejich emise limitovaná v počtu. Práva
spojená s akciemi jsou uvedena v zákoně ze dne 10. srpna 1915, neodporuje-li to zákonu.
V případě akcií na jméno a akcií na nositele v nelistinné formě mohou být vydány zlomkové akcie, a to až na dvě desetinná místa.
Všechny celé akcie společnosti mají bez ohledu na svou hodnotu stejné hlasovací právo. Akcie každého podfondu a/nebo každé
kategorie a/nebo každé podkategorie mají stejné právo na produkt vyúčtování podfondu a/nebo každé dané kategorie a/nebo
podkategorie.
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ÚPIS, SMĚNA A ODKUP AKCIÍ
Místní nabídková dokumentace společnosti může poskytnout investorům možnost připojit se do běžného spořícího programu.
V případě že bude běžný spořící program ukončen před dohodnutým konečným datem, částka poplatků za úpis splatných příslušnými
akcionáři může být vyšší, než jaká by byla v případě standardních úpisů.
Úvodní upozornění
Úpisy, směny a odkupy akcií probíhají za neznámou ČÚH.
Správní rada si vyhrazuje právo:
(a) odmítnout celou nebo část žádosti o úpis/směnu akcií.
(b) kdykoliv odkoupit akcie, které má v rukou osoby, jež nejsou oprávněny kupovat či držet akcie společnosti.
(c) odmítnout žádosti o úpis, směnu nebo odkup od investora, kterého podezřívá, že používá praktiky spojené s Market Timing a
Active Trading a v případě potřeby přijmout opatření nutná k ochraně ostatních investorů společnosti.
Správní rada má právo stanovit pro každý podfond minimální výše úpisu, směny, odkupu nebo držení. Pokud žádost o odkoupení
způsobí, že počet nebo celková hodnota čistých aktiv akcií, které akcionář vlastní v některé kategorii/podkategorii akcií, klesne pod
tento minimální počet nebo hodnotu stanovenou správní radou, společnost může donutit zmíněného akcionáře, aby odprodal všechny
své akcie ve zmíněné kategorii/podkategorii akcií.
Správní rada je dále v případech stanovených v Příloze 6 oprávněna dočasně pozastavit emise, směny a odkupy akcií celého
podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, a dále i výpočet čisté účetní hodnoty.
V rámci boje proti praní špinavých peněz musí být k upisovacímu formuláři připojen průkaz totožnosti nebo pas upisovatele,
pokud se jedná o fyzickou osobu, ověřený příslušným orgánem (např. velvyslanectvím, konzulátem, notářem, policejním
komisařstvím) nebo finanční institucí podléhající normám v oblasti ověřování totožnosti, které jsou stejné jako normy platné
v Lucembursku, nebo stanovy či výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby, a to v těchto případech:
1. v případě přímého úpisu u společnosti;
2. v případu úpisu prostřednictvím profesionála z finančního sektoru, jenž je rezidentem země, která by nepodléhala povinné
identifikaci stejné platnosti jako je identifikace dle lucemburských norem v oblasti prevence používání finančního systému
za účelem praní špinavých peněz;
3. v případě úpisu prostřednictvím filiálky nebo pobočky, jejíž mateřská firma by podléhala povinné identifikaci stejné
platnosti jako je identifikace vyžadovaná lucemburskou legislativou, pokud zákon týkající se mateřské firmy nevyžaduje,
aby tato ustanovení dodržovaly i její filiálky či pobočky.
Společnost navíc musí zjišťovat původ fondů v případě finančních ústavů, které nepodléhají povinné identifikaci stejné
platnosti jako je identifikace vyžadovaná lucemburskou legislativou. Úpisy mohou být dočasně zablokovány až do zjištění
původu finančních prostředků.
Obecně se uznává, že profesionálové finančního sektoru, jež jsou rezidenti zemí, které přistoupily k závěrům zprávy GAFI
(Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux = Skupina finanční akce ve věci praní špinavých peněz), jsou
považovány za osoby, mající povinnost identifikace stejné platnosti jako je identifikace, kterou vyžaduje lucemburská
legislativa.
Zpracovávání osobních informací
Podáním žádosti o úpis zmocňuje investor společnost k uchovávání a používání všech důvěrných informací, které o něm společnost
obdržela v rámci správy jeho účtu nebo při vzájemných obchodních vztazích. Pokud to používání důvěrných informací vyžaduje,
investor rovněž zmocňuje společnost k jejich sdílení s různými poskytovateli služeb společnosti. Je třeba mít na zřeteli, že někteří
poskytovatelé služeb, jejichž sídlo se nachází mimo hranice Evropské unie, mohou podléhat mírnějším pravidlům o ochraně dat.
Informace mohou sloužit k archivaci, ke zpracování pokynů, k odpovědím na žádosti akcionářů a k poskytování informací akcionářům o
dalších produktech a službách společnosti. Pokud k tomu nebudou přinuceny speciálními právními předpisy, společnost ani správní
společnost nikdy nikomu neposkytnou důvěrné informace o akcionářích.
Úpisy
Veškeré způsoby úpisů provedených během otevírání nového podfondu, nové kategorie a/nebo podkategorie („období počátečního
úpisu“) jsou popsány v knize II. V období počátečního úpisu budou akcie vydávány za cenu odpovídající hodnotě čistého aktiva na akcii,
zvýšené o emisní provizi uvedenou v knize II.
Kromě toho investorům, kteří upisují prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností prováděnou
těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny.
Příkaz bude proveden s účetní hodnotou v daný den ocenění, pokud ho společnost přijme nejpozději v den a hodinu uvedenou
ve zvláštních podmínkách podrobně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této hodině budou vyřizovány s účetní
hodnotou dne ocenění následujícího po daném hodnotícím dnu.
Aby byl příkaz společností přijat, musí obsahovat všechny požadované informace týkající se identifikace upisovaných akcií a
identifikace upisovatele, jak je uvedeno výše.
Není-li pro daný podfond uvedeno jinak, je upisovací cena každé akcie splatná v oceňovací měně daných akcií a ve lhůtě stanovené
v knize II, případně navýšena o provizi za uplatněné upsání. Na žádost akcionáře je možno tuto úhradu provést v jiné měně než je
oceňovací měna. V daném případě budou devizové náklady hrazeny akcionářem a připočteny k upisovací ceně.
Společnost si vyhrazuje právo postponovat žádosti o úpis v případě, že by nebylo jisté, že příslušná platba přijde do depozitní banky
ve stanovené platební lhůtě nebo v případě, že příkaz nebude úplný. Akcie budou distribuovány až po obdržení řádně vyplněné žádosti
o úpis včetně platby nebo dokumentu, nezrušitelně dokazujícího platbu ve stanovené lhůtě. V případě placení neověřeného šeku budou
akcie distribuovány po obdržení potvrzení o vyrovnání. Společnost nenese odpovědnost za pozdní zpracování příkazů, pokud tyto
příkazy nejsou správně vyplněné.
Správní rada může souhlasit s emisí akcií výměnou za vklad v cenných papírech v souladu s podmínkami stanovenými
dle lucemburského zákona, zejména pokud jde o povinnost auditora zmíněného výše v kapitole „Různé informace“ odevzdat hodnotící
zprávu a za podmínky, že tyto cenné papíry odpovídají investiční politice a omezením daného podfondu společnosti popsaným v knize
II. Není-li stanoveno jinak, ponese náklady na tuto operaci žadatel.
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Směny
Aniž by se měnila ustanovení daného podfondu a/nebo kategorie a/nebo podkategorie, může kterýkoliv akcionář požádat o směnu
všech nebo části jeho akcií na akcie jiného podfondu a/nebo kategorie a/nebo podkategorie. Počet nově vydaných akcií i výdaje
spojené s operací se vypočítávají podle vzorce uvedeného v Příloze 5.
Krom toho akcionářům, kteří požadují směnu prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností
prováděnou těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny.
Směny mezi kategoriemi akcií jsou povoleny jen v těchto případech:

Do

I

Třída A

Třída A

Ne

Ano

I

Ano

Ano

Od

Má-li být příkaz vyřízen s účetní hodnotou daného hodnotícího dne, musí ho společnost obdržet nejpozději v den a hodinu uvedenou ve
zvláštních podmínkách detailně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této lhůtě budou vyřizovány s účetní
hodnotou v den ocenění následujícím po daném dni ocenění.
Odkupy
Kromě výjimek a omezení uvedených v Prospektu má každý akcionář právo kdykoliv své akcie odprodat společnosti. Akcie, které
společnost odkoupí, budou anulovány..
Příkaz bude proveden s účetní hodnotou v daný den ocenění, pokud ho společnost přijme nejpozději v den a hodinu uvedenou
v zvláštních podmínkách podrobně popsaných pro každý podfond v knize II. Příkazy přijaté po této hodině budou vyřizovány s účetní
hodnotou dne ocenění následujícího po daném hodnotícím dnu.
Pro přijetí společností musí příkaz obsahovat všechny požadované informace týkající se identifikace dotčených akcií a totožnost
akcionáře, jak je uvedena výše.
Není-li pro daný podfond stanoveno jinak, je odkupní cena každé akcie splatná v některé z měn ocenění daných akcií a ve lhůtě
stanovené v knize II, popřípadě snížená o provizi z odkupu.
Na žádost akcionáře může být platba uskutečněna v jiné měně, než je jedna z měn ocenění odkupovaných akcií, přičemž jsou náklady
na směnu připočteny na vrub akcionáře a odečteny od odkupní ceny. Odkupní cena akcií může být větší nebo menší než uhrazená
cena při úpisu (nebo směně) podle toho, zda se čistá cena mezitím zhodnotila nebo znehodnotila.
Krom toho akcionářům, kteří požadují odkup prostřednictvím agenta pro platby, mohou být uloženy poplatky související s činností
prováděnou těmito agenty pro platby v zemi, ve které jsou uvedené akcie nabízeny.
Společnost si vyhrazuje právo posunout žádosti o odkup v případě,kdy příkaz není kompletní. Společnost nemůže nést odpovědnost v
případě, kdy tyto příkazy nejsou kompletní.
Správní rada bude mít právo splnit platební povinnost úhrady odkupní ceny vůči každému s tím souhlasícímu akcionáři nepeněžními
prostředky cennými papíry daného podfondu, není-li to na újmu stávajících akcionářů a pokud auditor společnosti vypracoval hodnotící
zprávu. Druh nebo typ aktiv k převodu stanoví správce s přihlédnutím k investiční politice a omezení daného podfondu. Náklady na tyto
převody ponese žadatel.
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VÝPOČET ČISTÉ ÚČETNÍ HODNOTY NA AKCII
Každý výpočet čisté účetní hodnoty bude proveden na zodpovědnost správní rady následujícím způsobem:
1. Není-li uvedeno jinak v knize II, bude čistá účetní hodnota akcie každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie vypočítávána
každý pracovní den bank v Lucembursku byly-li finanční trhy odpovídající významné části (přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřené
nejméně jeden den po dni, který sloužil jako základ výpočtu předchozí ČÚH.
Čistá účetní hodnota bude vypočítávána v měnách uvedených pro každý podfond v knize II.
2. Výpočet čisté účetní hodnoty na akcii bude proveden s odvoláním na všechna čistá aktiva odpovídajícího podfondu, kategorie
a/nebo podkategorie. Celková čistá aktiva každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie budou vypočítávána sečtením všech
částí aktiv, které každý z nich drží (včetně práv/entitlement nebo procent v některých interních podportfoliích, jak jsou obšírněji
popsány níže v kapitole 4), od kterých budou odečteny jejich dluhy a závazky, vše v souladu s tím, co je uvedeno dále v bodě 4,
odstavec 4.
3. Čistá účetní hodnota akcií každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie bude vypočítána vydělením celkových čistých aktiv
počtem akcií v oběhu.
4. Správní rada může s cílem interně zajistit celkovou finanční a administrativní správu všech akcií patřících do jednoho nebo více
podfondů, kategorií a/nebo podkategorií akcií založit tolik interních podportfolií, kolik je skupin akcií na spravování („interní
podportfolia“).
Jeden nebo více podfondů, kategorií a/nebo podkategorií akcií s naprosto nebo částečně stejnou investiční politikou tak mohou
shromáždit aktiva, která každý z nich získal v rámci uplatňování této investiční politiky v jednom interním podportfoliu za tímto
účelem vytvořeném. Část, kterou každý podfond, kategorie a/nebo podkategorie akcií vlastní v každém z těchto interních
podportfoliích bude moci být vyjádřena buď v procentech nebo v právech (entitlements), tak jak je upřesněno ve dvou
předcházejících odstavcích. Jediným cílem založení interního podportfolia je usnadnění finanční a administrativní správy
společnosti.
Procenta vlastnictví budou zjištěny na základě výnosu příspěvku na aktiva daného interního podportfolia. Tato procenta budou
přepočítávána v každý den ocenění s cílem vzít v úvahu každé odkoupení, emisi, směnu, distribuci nebo obecně každou jinou
událost, ke které došlo uvnitř jakéhokoliv daného podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, jež by mohly zvýšit nebo snížit jejich
účast v daném interním podportfoliu.
Práva/entitlements, které vydalo dané interní podportfolio budou oceňovány se stejnou frekvencí a dle stejných postupů mutatis
mutandis, jako jsou postupy uvedené výše v bodech 1, 2 a 3. Celkový počet vydaných práv/entitlements se bude lišit podle
množství distribucí, odkupů, emisí, směn anebo obecně každých jiných událostí, ke kterým došlo v některém podfondu, kategorii
a/nebo podkategorii akcií, jež by mohly zvýšit nebo snížit jejich účast v daném interním podportfoliu.
5. Bez ohledu na počet kategorií a/nebo podkategorií vytvořených v rámci stanoveného podfondu bude vhodné provádět výpočet
celkových čistých aktiv tohoto podfondu dle frekvence dané zákonem, stanovami a/nebo Prospektem. Celková čistá aktiva každého
podfondu budou vypočítána po sečtení celkových čistých aktiv každé kategorie a/nebo podkategorie vytvořených v rámci tohoto
podfondu.
6. Bez újmy na tom, co je uvedeno výše v bodě 4 ohledně práv/entitlements a procent vlastnictví a bez újmy na zvláštních pravidlech,
která by mohla být stanovena pro jeden nebo více zvláštních podfondů, bude ocenění čistých aktiv jednotlivých podfondů
prováděno v souladu s pravidly stanovenými v Příloze 7.
7. Swing pricing:
Za určitých tržních podmínek a s ohledem na objem nákupních a prodejních transakcí v jednom určitém podfondu,
kategorii nebo podkategorii, na velikost podfondu, kategorie nebo podkategorie, může správní rada usoudit, že je v zájmu
akcionářů, aby byla čistá účetní hodnota vyčíslena na základě kupní a prodejní ceny aktiv a/nebo použitím rozpětí mezi
kupní a prodejní cenou, které jsou aplikovány na trzích daných aktiv. Správní rada může upravit výše uvedené čisté účetní
hodnoty z hlediska transakčních nákladů a prodejních provizí za podmínky, že dané náklady a provize nepřevýší v dané
době 1 % čisté účetní hodnoty podfondu, kategorie nebo podkategorie.
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DAŇOVÉ PŘEDPISY
ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTI
K datu vydání Prospektu nepodléhá společnost žádné lucemburské dani z příjmu a z kapitálových výnosů.
Společnost však v Lucembursku podléhá roční dani, známé jako „daň z upisování akcií“ v sazbě 0,05 % čisté účetní hodnoty.
Tato daň je ve výši 0,01 % u:
a) podfondů, jež se věnují výhradně investování do nástrojů peněžního trhu a do vkladů do úvěrových společností;
b) podfondů, jež se věnují výhradně investování do vkladů do úvěrových společností;
c) podfondů, kategorií a/nebo podkategorií vyhrazených institucionálním investorům, správcům nebo investičním fondům
Od této dani z upisování akcií je osvobozena hodnota aktiv, které představují podíly v jiných investičních fondech, pokud tyto podíly už
byly touto daní zdaněny.
Je-li nutné tuto daň uhradit, je splatná čtvrtletně na základě příslušných čistých aktiv vypočítaných na konci čtvrtletí, na které se daň
vztahuje.
Společnost dále podléhá v Belgii roční dani z investičních fondů ve výši 0,08 % z čistých částek realizovaných společností prodejem na
veřejném trhu v Belgii, a to počínaje dnem zápisu u CBFA.
ZDANĚNÍ INVESTIC SPOLEČNOSTI
Některé výnosy fondu společnosti, zejména z dividend a úroků, a některé kapitálové výnosy mohou podléhat daním, jejichž výše a druh
se liší podle země jejich původu. Tyto příjmy a kapitálové výnosy mohou být rovněž zdaněny srážkou. Společnost nemusí za určitých
okolností spadat pod mezinárodní dohody o dvojitém zdanění uzavřené mezi Lucemburském velkovévodstvím a dotčenými zeměmi.
Pokud jsou totiž striktně použity v některých státech, jsou přínosné pouze pro osoby podléhající daním v Lucemburském
velkovévodství.
ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ
a)

Osoby s trvalým bydlištěm v Lucemburském velkovévodství

K datu Prospektu akcionáři s trvalým bydlištěm V Lucemburském velkovévodství nepodléhají žádné srážkové dani u zdroje z dividend a
příjmů z postoupených akcií.
Dividendy jsou nicméně zdanitelné podle daňového základu.
Zisky realizované při prodeji akcií nepodléhají dani v případě, že jsou akcie drženy déle než šest měsíců, s výjimkou případu akcionářů
s trvalým bydlištěm, kteří vlastní více než 10 % akcií společnosti.
b)
Nerezidenti
V zásadě platí, že podle současné legislativy a v případech, kdy nejsou aplikována ustanovení Směrnice č. 2003/48, zmíněná v níže
uvedeném bodě c):
dividendy a nadhodnoty vybrané při převodech akcií nerezidenty nejsou předmětem zdanění u zdroje
nadhodnoty realizované nerezidenty při převodech akcií nerezidenty nepodléhají zdanění v Lucembursku, s výjimkou dvou
případů:

pokud akcionář, který vlastní více než 10 % akcií společnosti, své akcie prodá do šesti měsíců po jejich nabytí;

pokud byl akcionář, který vlastní více než 10 % akcií společnosti, rezidentem po dobu delší než 15 let a stal se daňovým
poplatníkem–nerezidentem méně než pět let před postoupením akcií.
Nicméně v případě, kdy existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, uzavřená mezi Lucemburským velkovévodstvím a zemí
rezidence akcionáře jsou v zásadě nadhodnoty realizované při postupování akcií osvobozeny od daní v Lucembursku, neboť tyto
nadhodnoty jsou zdanitelné v zemi rezidence akcionáře.
V zásadě platí, že z výnosů vyplacených osobám s trvalým bydlištěm ve třetích zemích a na třetích územích není vybírána žádná
srážková daň.
Srážková daň však bude vybírána, v souladu s podmínkami stanovenými Směrnicí č. 2003/48, z úroků a obdobných výnosů
vyplacených příjemcům-fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na Nizozemských Antilách, na ostrově Aruba, Guernesey, Jersey,
na ostrově Man, na Britských Panenských ostrovech a v Montserratu.
Předchozí předpisy vycházejí z platného zákona a praxe a mohou se změnit. Investorům se proto doporučuje informovat se ve své zemi
původu, bydliště nebo sídla o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi. Investoři jsou rovněž upozorněni na
některé daňové předpisy specifické pro některé země, ve kterých společnost veřejně prodává akcie.
c) Osoby s trvalým bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie včetně francouzských zámořských departementů, Azor, Madeiry,
Kanárských ostrovů, ostrovů Aland a Gibraltaru.
Všem fyzickým osobám, které pobírají dividendy Společnosti nebo výnos z převodu akcií Společnosti prostřednictvím platebního
agenta, který provozuje činnost v jiné zemi než v zemi svého trvalého pobytu, doporučujeme, aby se informovaly o právních nařízeních
a předpisech, které se na ně vztahují.
V podstatě většina zemí, na které se vztahuje Směrnice 2003/48, sdělují daňovému úřadu země, ve které příjemce příjmu bydlí, výši
příjmu z pohledávek zahrnutých v distribuované výši Společnosti (pokud podfond investuje více než 15 % svých aktiv do pohledávek
uvedených v článku 6 Směrnice 2003/48) nebo zahrnutých do nadhodnoty vyplývající z převodu, z výkupu nebo z odkupu akcie
Společnosti (pokud podfond investuje více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v článku 6 Směrnice 2003/48).
Namísto tohoto sdělení Lucemburské velkovévodství a některé další země, mimo jiné Rakousko a Švýcarsko uplatní v zásadě
zdrojovou srážku na úroky a na další příjmy podobné úrokům, které jsou zaplaceny příjemci s trvalým bydlištěm v jiném členském státě.
Tato zdrojová srážka bude činit 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července 2011. Tato srážka bude zúčtována státem, ve kterém
má trvalé bydliště příjemce daně, a v rámci daňové povinnosti stanovené platnými vnitrostátními daňovými předpisy. Příjemce může u
platebního agenta podat žádost o to, aby na něj byl uplatňován systém výměny informací nebo daňového osvědčení namísto srážkové
daně z příjmu.
d)
Rezidenti třetích zemí nebo území
V zásadě, z příjmů vyplacených rezidentům třetích zemí nebo území není vybíráno žádné zdanění u zdroje.
Nicméně, v případě úroků a podobných příjmů uhrazených fyzickým osobám – rezidentům Nizozemských Antil, ostrova Jersey a Man,
Britských Panenských ostrovů a Montserratu.
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Předchozí ustanovení jsou podložena zákonem a současnou praxí a mohou být pozměňována. Investorům se proto
doporučuje informovat se ve své zemi původu, bydliště nebo sídla o případných daňových dopadech spojených s jejich
investicemi. Investoři jsou rovněž upozorněni na některé daňové předpisy specifické pro některé země, ve kterých společnost
veřejně prodává akcie.
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VALNÉ HROMADY A INFORMOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ
VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ
Výroční valná hromada akcionářů se koná třetí čtvrtek měsíce února v deset hodin dopoledne v sídle společnosti nebo na kterémkoliv
jiném místě v Lucemburku upřesněném v pozvánce. Pokud tento den není pro banky v Lucemburku pracovním dnem, bude se valná
hromada konat následující pro banky pracovní den. Další valné hromady mohou být svolány v souladu s lucemburským zákonem a
stanovami společnosti.
Akcionáři budou svoláváni na každou valnou hromadu oznámením, jehož forma a lhůta je stanovena lucemburským zákonem
a stanovami společnosti.
Valné hromady stejně tak rozhodují v souladu s ustanoveními lucemburského zákona a stanov společnosti.
Každá akcie bez ohledu na svou cenu dává právo na jeden hlas. Všechny akcie se společně rovnocenně podílejí na rozhodnutí, které
musí valná hromada přijmout, pokud se tato rozhodnutí týkají společnosti jako celku. Týkají-li se rozhodnutí zvláštních práv akcionářů
jednoho podfondu, kategorie nebo podkategorie, účastní se hlasování pouze držitelé akcií tohoto podfondu, kategorie a/nebo
podkategorie.
INFORMOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ
Čisté účetní hodnoty
Čistá účetní hodnota, emisní cena a cena za směnu a odkup akcií každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie jsou zveřejňovány
každý den ocenění v sídle společnosti, v kancelářích regionálních agentů a ve všech tiskovinách určených správní radou.
Tyto informace budou rovněž k dispozici na webové adrese www.fortisinvestments.com.
Zúčtovací období
Zúčtovací období společnosti začíná prvního listopadu a končí třicátého prvního října.
Finanční zprávy
Poslední den účetního období společnost uveřejňuje výroční zprávu, která je ověřena auditory. Na konci šestého měsíce činnosti
společnosti společnost dále uveřejňuje neověřenou pololetní zprávu .
Finanční zprávy každého podfondu jsou zveřejňovány v referenční měně podfondu, třebaže konsolidované účty společnosti jsou
vyjádřeny v eurech.
Výroční zpráva je zveřejňována do čtyřech měsíců po skončení účetního období a průběžná zpráva do dvou měsíců po skončení
pololetí.
Dokumenty k dispozici veřejnosti
V sídle společnosti a v institucích pověřených finanční službou jsou zdarma k nahlédnutí stanovy, Prospekt a pravidelné zprávy.
Na požádání lze získat kopie stanov a výročních a pololetních zpráv.
Informace týkající se vývoje společnosti budou zveřejněny v „d'Wort“ a v jakékoliv jiné tiskovině, kterou bude správní rada považovat
za vhodnou v zemích, kde jsou akcie nabízené veřejnosti.
Tyto dokumenty a informace budou rovněž k dispozici na webové adrese www.fortisinvestments.com.
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PŘÍLOHA 1 – INVESTIČNÍ OMEZENÍ
1. Investice podfondu tvoří výhradně:
a) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, a to kótované či obchodované na regulovaném trhu.
b) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném, regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a otevřeném
veřejnosti trhu členské země Evropské unie.
c) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu zapsané na úředním kurzovním lístku Burzy cenných papírů státu, který není členem
Evropské unie nebo obchodované na jiném regulovaném, pravidelně fungujícím a uznávaném trhu otevřeném veřejnosti
některého takového státu.
d) Nově vydané cenné papíry a nástroje peněžního trhu, za podmínky, že:
- emisní podmínky obsahují závazek, že byla podána žádost o zapsání na úřední kurzovní lístek Burzy cenných papírů nebo
o přijetí na jiný regulovaný, pravidelně fungující a uznávaný veřejnosti otevřený trh;
- k tomuto zapsání, resp. přijetí dojde nejpozději do roka od emise.
e) Podíly v investičních podílových fondech s cennými papíry schválených v souladu se Směrnicí 85/611a/nebo podílů v jiných
investičních fondech v členských či nečlenských zemích Evropské unie, za podmínky, že:
- tyto ostatní investiční fondy jsou schválené podle legislativy stanovující, že tyto fondy podléhají dozoru, který CSSF
považuje za rovnocenný dozoru stanovenému unijní legislativou, a že je dostatečně zaručena spolupráce mezi těmito
institucemi;
- úroveň ochrany zaručená držitelům podílů těchto jiných investičních fondů je rovnocenná ochraně stanovené pro majitele
podílů v investičních podílových fondech s cennými papíry a zvláště, že pravidla dělení aktiv, výpůjček, půjček, nekrytého
prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům Směrnice 85/611;
- aktivity těchto jiných investičních fondů jsou popsány v pololetních a výročních zprávách, z nichž lze vyhodnotit aktiva
a pasiva, zisky a operace zkoumaného období;
- podíl aktiv investičních podílových fondů s cennými papíry nebo těchto jiných investičních fondů, o jejichž nabytí se uvažuje
a jež může být v souladu se zakládajícími listinami těchto fondů investován do podílů v jiných investičních podílových
fondech s cennými papíry nebo těchto jiných investičních fondech, nepřesáhne 10 %.
f) Vklady do úvěrových společností, které jsou na požádání splatné nebo mohou být vybrány, jejichž splatnost je rovna nebo
menší než dvanáct měsíců, za podmínky, že sídlo úvěrové společnosti je v členském státu Evropské unie, nebo pokud je sídlo
úvěrové společnosti v třetí zemi, řídí se pravidly, které CSSF uznává za odpovídající legislativě EU.
g) Odvozené finanční nástroje včetně srovnatelných nástrojů vedoucích k platbám v hotovosti, které jsou obchodované
na regulovaném trhu stejného typu jako je uvedený výše v bodě a), b) a c); a/nebo odvozené finanční nástroje obchodované
mimo burzu („mimoburzovní odvozené nástroje“), za podmínky, že:
- základ spočívá v nástrojích podléhajících tomuto bodu 1, ve finančních indexech, v úrokových sazbách, ve směnných
kurzech nebo v devízách, ve kterých může odpovídající fond provádět investice v souladu se svými investičními cíly, tak jak
vyplývají ze stanov společnosti;
- protistranou v transakcích s mimoburzovními odvozenými nástroji jsou instituce podléhající obezřetnému dozoru a spadající
do kategorie, které CSSF uznává, a
- mimoburzovní odvozené nástroje jsou spolehlivě a ověřitelně denně oceňovány a mohou být na popud společnosti kdykoliv
prodány, zrušeny nebo uzavřeny, a to symetrickou transakcí za jejich správnou hodnotu.
Použití odvozených finančních nástrojů nesmí vést k vytvoření páky na aktiva garantovaných fondů.
h) Jiné nástroje peněžního trhu než nástroje obchodované na regulovaném trhu uvedené v článku 1a zákona, pokud emise nebo
emitent sami podléhají předpisům, jejichž cílem je ochrana investorů a úspor a tyto nástroje jsou:
- vydány nebo garantovány centrální, regionální nebo místní správou, centrální bankou některého členského státu,
Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetím státem nebo v případě federálního
státu některým členem federace nebo mezinárodní veřejnou institucí, jejímž členem je jeden nebo více členských států,
nebo
- vydány institucí, jejíž cenné papíry jsou obchodované na regulovaných trzích uvedených výše v bodě a), b) nebo c), nebo
- vydány nebo garantovány institucí podléhající obezřetnému dozoru podle kritérií definovaných právem EU nebo institucí,
která podléhá a řídí se obezřetnými pravidly, které CSSF považuje jako nejméně stejně přísná jako pravidla stanovená
právem EU, nebo
- vydány jinými institucemi patřícími do kategorií, které CSSF uznává, pokud investice do těchto nástrojů podléhají předpisům
na ochranu investorů, jež jsou stejné jako předpisy popsané v předchozích třech odstavcích a pokud je emitentem
společnost, jejíž jmění a rezervy dosahují nejméně deseti milionů euro (10 000 000 euro) a jež předkládá a zveřejňuje své
roční účty v souladu se Směrnicí 78/660, nebo organizace, která se v rámci některé skupiny společností zahrnující jednu
nebo více společností znamenaných na Burze věnuje financování skupiny, nebo organizace, která se věnuje financování
prostředků sekuritizace využívající některou bankovní linii financování.
2. Nicméně:
a) Jeden podfond může investovat svá aktiva ve výši maximálně 10 % do jiných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, než
jsou cenné papíry a nástroje uvedené v bodě 1.
b) společnost ani žádný z jejích podfondů nemohou vlastnit nemovitosti nebo do nemovitostí investovat. Společnost navíc není
oprávněna nabývat movitý majetek mimo ty movitosti, které jsou nutné k přímému výkonu její činnosti;
c) podfond nemůže získat drahé kovy ani certifikáty, které je zastupují.
3. Podfond může podružně držet i likvidní aktiva.
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4.
a) podfond nemůže investovat více než 10 % svých aktiv do cenných papírů nebo do nástrojů peněžního trhu vydaných stejnou
organizací.
Podfond nemůže investovat více než 20 % svých aktiv do vkladů u stejné organizace.
Riziko protistrany podfondu při operacích s mimoburzovními odvozenými nástroji nemůže přesáhnout 10 % jeho aktiv, je-li
protistranou některá úvěrová instituce vyjmenovaná v bodě 1 f), nebo 5 % jeho aktiv v ostatních případech.
b) Celková hodnota cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které podfond vlastní u emitentů, kdy do každého z nichž investuje
více než 5 % svých aktiv, nemůže přesáhnout 40 % hodnoty jeho aktiv. Tento limit se netýká vkladů do finančních institucí, nad
nimiž je obezřetnostní dozor, a operací s mimoburzovními odvozenými nástroji, prováděných s těmito institucemi.
Bez ohledu na individuální limity stanovené v článku a) podfond nemůže kombinovat:
- investice do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedinou organizací,
- vklady do jediné organizace a/nebo
- rizika plynoucí z transakcí s mimoburzovními odvozenými nástroji s jedinou organizací,
které by byly vyšší než 20 % jeho aktiv.
c) Limit stanovený v článku a), první odstavec, se zvyšuje na maximálně 35 %, vydává-li nebo garantuje-li cenné papíry nebo
nástroje finančního trhu některý z členských států Evropské unie, místní územní samospráva, třetí stát nebo mezinárodní
veřejné organizace, jejíž součástí je jeden nebo více členských států.
d) Limit stanovený v článku a), první odstavec, se u některých obligací zvyšuje na maximálně 25 %, pokud tyto obligace vydává
úvěrová instituce se sídlem v některém členském státu Evropské unie, která je dle zákona podřízena zvláštnímu dozoru státních
úřadů, jehož úkolem je ochrana držitelů obligací. Částky plynoucí z emise těchto obligací musí být investovány v souladu s
platnou legislativou do aktiv, které během celé doby platnosti obligací mohou pokrývat úvěry plynoucí z obligací a které by v
případě bankrotu emitenta sloužily v prvé řadě k úhradě jistiny a k uhrazení splatných úroků.
Pokud podfond investuje více než 5 % svých aktiv do obligací uvedených v prvním odstavci a vydaných jediným emitentem,
nemůže celková hodnota těchto investic přesáhnout 80 % hodnoty aktiv podfondu.
e) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v článku c) a d) nejsou započítány do limitu 40 % stanoveného v článku b).
Limity uvedené v článcích a), b), c) a d) se nemohou kombinovat; a tudíž investice do cenných papírů nebo nástrojů peněžního
trhu vydaných stejnou organizací, do vkladů a do odvozených nástrojů provedených s touto organizací dle článků a), b), c) a d)
nemohou celkově přesáhnout 35 % aktiv podfondu.
Společnosti, které se seskupují za účelem konsolidace účtů ve smyslu Směrnice 83/349 nebo v souladu s uznávanými
mezinárodními účetními předpisy, jsou při výpočtu limitů dle tohoto bodu 4 považovány za jedinou organizaci.
Jeden a týž podfond může kumulativně investovat až 20 % svých aktiv do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu stejné
skupiny.
5. Aniž by se měnily limity stanovené v bodě 8, limity stanovené v bodě 4 se zvyšují na maximálně 20 % u investic do akcií a/nebo
obligací vydaných jedinou organizací, je-li cílem investiční politiky podfondu obnova složení přesného akciového indexu nebo
indexu obligací, který CSSF uznává, a to na těchto základech:
- složení indexu je dostatečně diversifikované;
- index představuje dostatečný vzorek trhu, ke kterému se vztahuje;
- index byl dostatečným způsobem zveřejněn.
Tento limit dosahuje 35 %, ukáže-li se, že je to opodstatněné výjimečnými podmínkami na trzích, zejména na regulovaných trzích,
na kterých jsou některé cenné papíry nebo některé nástroje peněžního trhu dostatečně dominantní. Investice do tohoto limitu jsou
povoleny jen u jednoho emitenta.
6. Na rozdíl od bodu 4 může podfond investovat v souladu s principem rozložení rizik až 100 % svých aktiv do různých emisí
cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo garantuje členský stát Evropské unie, územní správní celek,
stát, který není součástí Evropské unie nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru, jejíž součástí je členský stát
nebo více členských států Evropské unie.
Tyto hodnoty musí náležet nejméně k šesti různým emisím, aniž by hodnoty patřící k jedné emisi mohly přesáhnout 30 %
celkové částky.
7.
a) Podfond může získat podíly v investičním fondu s cennými papíry a/nebo v jiných investičních fondech stanovených v bodě 1 e)
za podmínky, že neinvestuje více než 20 % svých aktiv do jednoho investičního fondu s cennými papíry nebo do jiného
investičního fondu. Pro potřeby použití tohoto investičního limitu je každý podfond investičního fondu s více podfondy ve smyslu
článku 133 zákona považován za zvláštního emitenta, za podmínky, že je zajištěn princip oddělení závazků jednotlivých
podfondů vůči třetím osobám.
b) Investice do podílů investičních fondů jiných, než je investiční fond s cennými papíry, nemohou přesáhnout 30 % aktiv jednoho
podfondu. Získal-li jeden podfond podíly v investičním fondu s cennými papíry a/nebo v jiných investičních fondech, nelze aktiva
v těchto investičních fondech s cennými papíry nebo jiných investičních fondech za účelem dosažení limitů stanovených v bodě
4 kombinovat.
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c) Jelikož je společnost oprávněna investovat do podílů organizací kolektivního investování, vystavuje se investor zdvojení
nákladů (například: správní poplatky hrazené organizacím kolektivního investování, do kterých společnost investuje).
Podfond nemůže investovat do investičního fondu s cennými papíry nebo do jiného investičního fondu (základního), jehož
provize za správu přesahuje 2,50 % ročně.
- Jestliže podfond investuje do podílů v jiných investičních fondech a/nebo do jiných investičních fondů, které jsou řízené
přímo nebo na základě zmocnění, stejnou správní společností nebo jinou společností, se kterou je správní společnost
propojena v rámci správního nebo kontrolního společenství nebo významným přímým či nepřímým podílem podfond
neponese žádné náklady za úpis nebo za odkup podílů těchto podkladových aktiv.
Maximální roční provize za správu podfondu je uvedena v knize II.
8.
a) Společnost nemůže získat akcie s hlasovacím právem, díky kterým by mohla získat významný vliv na emitenta.
b) Společnost dále nemůže získat ani:
- 10 % akcií bez hlasovacího práva od jediného emitenta;
- 10 % obligací od jediného emitenta;
- 25 % podílů v jediném investičním fondu s cennými papíry a/nebo jiném investičním fondu;
- 10 % nástrojů peněžního trhu vydaných jediným emitentem.
Limity stanovené v druhém, třetím a čtvrtém bodě tohoto odstavce nemusí být v okamžiku nabytí dodrženy, pokud v tomto
okamžiku nemůže být hrubá výše obligací nebo nástrojů peněžního trhu nebo čistá výše vydaných cenných papírů vypočítána.
c) Odstavce a) a b) se neuplatňují u:
- cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které ručí některý členský stát Evropské unie nebo jeho
správní územní celky;
- cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které ručí některý nečlenský stát Evropské unie;
- cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydaly mezinárodní instituce veřejného charakteru, jejichž členem je jeden
nebo více členských států Evropské unie;
- akcií, které společnost vlastní ve jmění některé společnosti země mimo Evropskou unii, jež investuje svá aktiva zejména
do cenných papírů emitentů, jež jsou příslušníky této země, pokud na základě legislativy této země takováto účast znamená
pro společnost jedinou možnost investic do cenných papírů emitentů této země. Tato výjimka se však uplatňuje pouze
pokud investiční politika společnosti ze země mimo Evropskou unii respektuje limity stanovené v bodech 4, 7 a 8 a) a b).
V případě překročení limitů stanovených v bodě 4 a 7 se bod 9 uplatní mutatis mutandis.
9. Podfondy nemusí nutně splňovat limity stanovené v této příloze při uplatňování upisovacích práv vztahujících se na cenné papíry
nebo nástroje peněžního trhu, které jsou součástí jejich aktiv.
Nově schválené podfondy se mohou během šesti měsíců od data jejich schválení při dodržení principu rozdělení rizik od bodů 4, 5,
6 a 7 odchýlit.
Pokud k překročení limitů uvedených v prvním odstavci dojde nezávisle na vůli podfondu nebo následkem uplatnění upisovacích
práv, musí být pro tento fond prioritním cílem při prodejních operacích tuto situaci vyrovnat a současně mít na paměti zájem
akcionářů.
10. Podfond může získávat devízy prostřednictvím některého typu vzájemných půjček.
Podfond si může vypůjčit:
a) až 10 % svých aktiv, pokud se jedná o dočasné půjčky;
b) až 10 % svých aktiv, pokud se jedná o půjčky, umožňující získat nemovitý majetek nezbytně nutný k přímému pokračování jeho
činnosti; v tom případě nemohou tyto výpůjčky a výpůjčky uvedené v odstavci a) v žádném případě společně přesáhnout 15 %
jeho aktiv.
11. Podfond nemůže při dodržení uplatnění bodů 1, 2 a 3 Přílohy 2 poskytnout úvěry nebo být ručitelem pro účet třetí strany. Dodatečné
dohody s ohledem na nákup či prodej forwardových smluv nejsou považovány za půjčky za účelem tohoto omezení.
Předchozí odstavec nijak podfondu nebrání získat ne zcela splacené cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo jiné finanční
nástroje uvedené v bodě 1 e), g) a h).
12. Podfond nemůže provádět nekryté prodeje cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo jiných finančních nástrojů zmíněných v
bodě 1 e), g) a h).
13. SICAV nesmí provádět nekryté prodeje převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo jiných finančních nástrojů
uvedených v odstavci (1), položky (e), (g) a (h)
Správní rada si obecně vyhrazuje právo kdykoliv zavést další investiční omezení, pokud budou nezbytná z hlediska zákonů a předpisů
platných v některých zemích, kde by akcie společnosti mohly být nabízeny a prodávány. Naopak pokud to platné předpisy týkající se
společnosti dovolí, vyhrazuje si správní rada pozměnit pro jeden nebo více podfondů jedno či více výše vyjmenovaných investičních
omezení. Tyto výjimky budou uvedeny v investiční politice každého daného podfondu v knize II.
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PŘÍLOHA 2 – FINANČNÍ TECHNIKY A NÁSTROJE
Bez újmy na tom, co může být stanoveno pro jeden nebo více zvláštních podfondů, může společnost pro každý podfond dle níže
uvedených postupů: použít finanční instrumenty-deriváty ve smyslu bodu 1 přílohy č. 1 tohoto prospektu.
Každý podfond bdí nad tím, aby celkové riziko spojené s odvozenými nástroji nepřesáhlo celkovou čistou hodnotu jeho portfolia.
Rizika jsou vypočítávána s přihlédnutím k běžné hodnotě podkladových aktiv, riziku protistrany, předvídatelnému vývoji trhů a
dostupného času k vypořádání.
Každý podfond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v bodě 1 přílohy č. 1 tohoto prospektu investovat do
odvozených finančních nástrojů, pokud rizika, kterým jsou vystavena podkladová aktiva, obecně nepřesáhnou investiční meze
stanovené v bodě 4 přílohy č. 1 tohoto prospektu. Pokud podfond investuje do odvozených finančních nástrojů založených na indexu,
nejsou tyto investice nutně kombinované s limity stanovenými v bodě 4 přílohy 1 tohoto prospektu.
Obsahuje-li cenný papír nebo nástroj peněžního trhu odvozený nástroj, musí se tento vzít v úvahu při uplatňování těchto ustanovení.
1. Obecné informace
Společnost je oprávněna používat nástroje finančních derivátů, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry a nástroje peněžního trhu.
Společnost je oprávněna využívat tyto nástroje pro nejen hedging, ale i pro investování do portfolia (trading).
Sofistikované podfondy značně využívají nástroje finančních derivátů a/nebo složitější strategie a nástroje, a to jak za účelem krytí
(hedging) tak pro investiční záměry. Všechny tyto podfondy jsou sofistikované a jsou uvedené v příloze č. 9.
Nesofistikované podfondy využívají v nástrojích finančních derivátů slabší a méně složité pozice nebo používají nástroje finančních
derivátů pouze za účelem krytí (hedging).
Pokud zahrnují výše uvedené obchody i použití finančních derivátů, podmínky a omezení se musí shodovat s ustanoveními Přílohy 1
tohoto prospektu.
Pokud jeden z podfondů používá finanční deriváty pro investiční cíle (trading), je oprávněn je používat pouze v mezích své investiční
politiky.
Globální riziko spojené s používáním nástrojů finančních derivátů nesmí pro každý jednotlivý podfond přesáhnout celkovou čistou
hodnotu jeho portfolia. Rizika se vyčíslují s ohledem na běžnou hodnotu podkladových aktiv, na riziko protistrany, na předpokládaný
vývoj trhů a na dobu, za kterou musí podfond zlikvidovat své pozice.
1.1. Systémy pro hodnocení rizik přizpůsobené rizikovému profilu podfondu
Společnost používá proces řízení rizik, který jí umožňuje kdykoliv kontrolovat a měřit rizika pozice a jejich podíl na celkovém riziku
portfolia.
Podfondy musí používat systémy pro hodnocení rizik, které jsou přizpůsobeny jejich rizikovému profilu, aby mohly přesně zhodnotit
všechna existující rizika.
1.2. Omezení celkového rizika spojeného s finančními deriváty
Každý podfond dohlíží na to, aby celkové riziko spojené s deriváty nepřesáhlo celkovou čistou hodnotu svého portfolia. To
znamená, že celkové riziko spojené s použitím finančních derivátů nemůže přesáhnout 100 % aktiv, a tedy celkové riziko, které na
sebe podfondy přebírají, nemůže trvale přesáhnout 200 % čistých aktiv a to po zohlednění záruk pro posouzení rizika protihodnoty
a kompenzace (netting).
1.3. Omezení případné dočasné půjčky
Celkové riziko, které na sebe podfond přebírá, nemůže být prostřednictvím dočasných půjček zvýšeno o více než 10 %, přičemž
celkové riziko nemůže nikdy přesáhnout 210 % ČÚH.
1.4. Metoda pro výpočet globálního tržního rizika
Výpočet tržního rizika
Jak pro nesofistikované, tak pro sofistikované podfondy se tržní riziko posuzuje metodou VaR (Value-at-Risk) kombinovanou
se zátěžovými testy (stress test); metoda VaR musí být uplatňována pravidelně. V rámci této metody může být maximální ztráta,
která je vygenerována portfoliem a deriváty podfondu, odhadnuta pro daný časový horizont a pro daný interval důvěry. Podfond
musí používat zátěžové testy (stress tests) pro usnadnění řízení rizik spojených s případnými abnormálními výkyvy trhu.
Použití VaR musí být provedeno podle následujících výpočetních standardů: jednostranný interval důvěry na úrovni 99%, doba
držení v délce 1 měsíc (20 dní), doba aktivního sledování (historie) rizikových faktorů nejméně 1 rok (250 dní), pokud není kratší
doba sledování opodstatněna významným zvýšením cenové volatility, čtvrtletní aktualizace dat a denní výpočet..
Pro zvláštní případy a s předchozím souhlasem CSSF mohou být použity jiné parametry než ty, které byly popsány výše, a může
tak být postupováno jinak, než bylo popsáno výše, ovšem pouze za předpokladu přiměřeného odůvodnění.
Výpočet rizika protistrany
V souladu s bodem 4.a) přílohy č. 1 tohoto prospektu nesmí riziko protistrany podfondu při uzavírání transakcí s finančními deriváty
na dobrovolné bázi přesáhnout 10 % aktiv. Toto ustanovení se týká transakcí, při kterých je protistranou jedna z úvěrových institucí
uvedených v bodě 1.f) přílohy č. 1 tohoto prospektu. V ostatních případech nesmí riziko protistrany převýšit 5 % aktiv. Bod III.2.
oběžníku č. 07/308 podrobněji popisuje pravidla, podle kterých se stanoví riziko protistrany.
V souladu s bodem 1.g) přílohy č. 1 tohoto prospektu musí být nástroje finančních derivátů na dobrovolné bázi předmětem
přesného posouzení, které může společnost každodenně a nezávisle prověřit.
2. Ustanovení pro specifické nástroje finančních derivátů
Při akvizici nebo prodeji Credit Default Swap (CDS) se společnost kryje proti riziku úpadku emitenta prostřednictvím vyplácení čtvrtletní
odměny. Smírčí řízení v případě nezaplacení může být provedeno buď prostřednictvím smíru ve formě likvidních prostředků, kdy
kupující ochrany obdrží rozdíl mezi nominální hodnotou a vymahatelnou hodnotou, nebo prostřednictvím materiálního smíru, kdy
kupující ochrany přenechá cenný papír, za který nebylo zaplaceno, nebo cenný papír vybraný z koše doručitelných cenných papírů
určených při podpisu CDS vůči prodejci ochrany a získá nominální hodnotu. Události představující úpadek jsou definované v potvrzení
CDS stejně jako způsoby dodání obligací a osvědčení o pohledávce. Společnost může zároveň odprodat CDS a takto obnovit úvěrové
riziko nabytím protihodnoty kupních opcí.
Nabytím Equity Default Swap (EDS) se společnost kryje proti riziku výrazného snížení (současný standard na trhu je 70 %) podpůrné
hodnoty na burzovních trzích, bez ohledu na důvod pro snížení, prostřednictvím vyplácení čtvrtletních odměn. Pokud dojde k riziku, to
znamená, pokud závěrečná cena na burzovním trhu se dotkne nebo přesáhne hranici (- 70 %), smírčí řízení se provádí ve formě
likvidních prostředků: kupující ochrany obdrží předem určené procento (současný standard na evropském trhu je 50 %) z pomyslné
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výše, která byla původně zaručena. Společnost také může prodat EDS a obnovit tak riziko burzovního snížení nabytím čtvrtletní
odměny.
Total Return Swap (TRS) je směnná smlouva o celkovém výkonu obligace nebo jiného podkladového cenného papíru (akcie, indexu,..)
proti referenční sazbě plus spread. Celkový výkon zahrnuje úrokové kupony, dividendy a zisky a ztráty základního ukazatele během
doby platnosti smlouvy, a to v závislosti na typu dotčeného základního ukazatele.
Contract for Difference (CFD) je smlouva mezi dvěma stranami, které se zavazují k vzájemnému zaplacení likvidních prostředků ve výši
rozdílu mezi ohodnocením základní hodnoty, kdy nejméně jedno ohodnocení je v okamžiku uzavření smlouvy neznámé. Vstupem
do CFD se společnost zavazuje zaplatit (nebo obdržet) rozdíl mezi ohodnocením základní hodnoty v okamžiku uzavření smlouvy a
ohodnocením základní hodnoty v daný okamžik v budoucnu.
Společnost může jednat pouze s finančními institucemi prvního stupně, které se účastní těchto trhů a které se specializují na tyto typy
operací.
Použití CDS, CFD, a EDS za jiným účelem než krytí musí odpovídat následujícím podmínkám: (a) jsou používány pouze ve výhradním
zájmu akcionářů s cílem dosažení zajímavého výnosu ve srovnání s riziky; (b) celkové riziko spojené s CDS, CFD a EDS nemůže
v žádném případě přesáhnout 100 % čistého jmění každého podfondu. Kromě toho celkové riziko vyplývající z CDS, CFD a EDS a také
celkové riziko vyplývající z jiných použitých technik nemůže trvale přesáhnout 200 % celkové hodnoty čistého jmění každého podfondu;
(c) všeobecná investiční omezení definovaná v příloze I se uplatňují pro emitenta CDS, CFD a EDS a pro riziko konečného dlužníka
CDS, CFD a EDS; (d) použití CDS, CFD nebo EDS je součástí investičních profilů a rizikových profilů dotčených podfondů; (e) každý
podfond musí dohlížet na zajištění vhodného trvalého krytí rizik spojených s CDS, CFD a EDS, aby mohl vyplatit žádosti o odkup ze
strany akcionářů a (f) vybrané CDS, CFD a EDS jsou dostatečně likvidní, aby bylo možné pro dotčené podfondy prodat/navázat dotyčné
smlouvy za teoretické určené ceny.
3. Půjčky cenných papírů
Společnost může půjčovat a vypůjčovat cenné papíry, pokud se tyto operace budou řídit následujícími pravidly stanovenými oběžníkem
č. 08/356.
3.1. Společnost může půjčovat a vypůjčovat cenné papíry pouze v rámci standardizovaného zápůjčního systému organizovaného
uznávaným clearingovým centrem pro cenné papíry nebo finanční institucí prvního stupně, která se specializuje na tento typ
operací.
Komise CSSF vyžaduje, aby vypůjčovatel splňoval následující podmínky:
Vypůjčovatel je povinen poskytnout záruku.
Vypůjčovatel musí být podřízen pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou z hlediska komise CSSF ekvivalentní
pravidlům stanoveným komunitární legislativou.
3.2. Omezení, kterým podléhají půjčky cenných papírů
Společnost je povinna dbát na to, aby se výše zápůjčních transakcí s cennými papíry udržovala na 50 % (s výhradou případné
adekvátní změny) globální odhadní hodnoty cenných papírů v portfoliu společnosti nebo musí být schopna požádat o navrácení
zapůjčených cenných papírů tak, aby byla kdykoliv schopna dostát svým závazkům v případě zpětného odkupu. Tyto transakce
nesmí ohrozit správu aktiv společnosti s ohledem na její investiční politiku.
3.3. Omezení rizika protistrany a převzetí adekvátních záruk
V rámci zápůjčních transakcí s cennými papíry nesmí být hodnota záruk přijatých fondem nikdy nižší než celková odhadní hodnota
(včetně úroků, dividend a jiných případných poplatků) zapůjčených cenných papírů.
Riziko protistrany společnosti vůči jedné a téže protistraně nesmí představovat více než 10 % aktiv společnosti (v případě, že touto
protistranou je úvěrová instituce, jejíž charakteristiky odpovídají definici uvedené v bodě 1.f) přílohy č. 1 tohoto prospektu) a ne
více než 5 % v opačném případě.
Hodnotu přijaté záruky je nezbytné posuzovat každý den.
3.4. Přijatelné záruky
a)
Likvidní aktiva (hotové peníze, krátkodobá bankovní aktiva, nástroje peněžního trhu, akreditiv) ;
b)
Dluhopisy emitované (nebo garantované) jednou z členských zemí OECD;
c)
Akcie nebo podíly emitované organizacemi kolektivního investování peněžního typu (jejichž čistá účetní hodnota je
vypočítávána každý den a jejichž klasifikace odpovídá známce AAA (S&P) nebo jejímu ekvivalentu);
d)
Akcie nebo podíly emitované organizacemi kolektivního investování do cenných papírů, které investují do níže uvedených
dluhopisů/akcií;
e)
Dluhopisy emitované nebo garantované emitenty první kategorie a zaručující adekvátní likviditu;
f)

Akcie kótované nebo obchodované na regulovaném trhu jednoho z členských států EU nebo na burze cenných papírů
jedné z členských zemí OECD za podmínky, že tyto cenné papíry tvoří jeden ze základních indexů a že jejich emitenti
nejsou nijak spojeny s protistranou;
g)
Přímé investice do dluhopisů a akcií s charakteristikami uvedenými v bodech (e) a (f).
3.5. Reinvestice hotových peněz přijatých z titulu záruky
společnost je oprávněna investovat hotové peníze přijatých z titulu záruky do následujících nástrojů:
a)
Do organizací kolektivního investování peněžního typu (jejichž čistá účetní hodnota je vypočítávána každý den a jejichž
klasifikace odpovídá známce AAA (S&P) nebo jejímu ekvivalentu);
b)
Krátkodobá bankovní aktiva;
c)
Nástroje peněžního trhu;
d)
Krátkodobé dluhopisy emitované nebo garantované jedním z členských států Evropské unie, Švýcarskem, Kanadou,
Japonskem nebo Spojenými státy nebo jejich místními územními orgány, nebo nadnárodními institucemi a organizacemi
komunitárního, regionálního nebo světového charakteru;
e)
Dluhopisy emitované nebo garantované emitenty první kategorie a zaručující adekvátní likviditu;
f)
Repo obchody
Finanční aktiva jiná než bankovní aktiva nebo podíly organizací kolektivního investování, která společnost nabyla při
reinvestování hotových peněz přijatých z titulu záruky, nesmí být emitována subjektem spojeným s protistranou;
Finanční aktiva nabytá reinvestováním hotových peněz přijatých z titulu záruky nesmí být uchovávána u protistrany
pokud nejsou právně oddělena od jejích vlastních aktiv;
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-

Finanční aktiva nabytá reinvestováním hotových peněz přijatých z titulu záruky nemohou být poskytnuty jako
záruka/garance pokud společnost nedisponuje dostatečným množstvím likvidních aktiv nezbytných pro vrácení záruky
přijaté formou hotových peněz.
3.6.
Omezení pro reinvestice hotových peněz přijatých z titulu záruky
Reinvestice hotových peněz přijatých z titulu záruky nepodléhají běžně aplikovatelným pravidlům diverzifikace za podmínky, že
se společnost vyvaruje přílišné koncentrace těchto investic z hlediska zvolených emitentů nebo investičních nástrojů.
Reinvestice do podílů organizací kolektivního investování peněžního typu nebo do krátkodobých dluhopisů nepodléhají žádným
pravidlům diverzifikace.
Reinvestice hotových peněz přijatých z titulu záruky do bankovních aktiv podléhají následujícímu omezení: Reinvestice do
bankovních aktiv u stejného subjektu nesmí představovat více než 20 % hodnoty čistých aktiv, v souladu s bodem 4.a) přílohy č.
1 tohoto prospektu.
V případě, že míra výnosnosti reinvestovaných hotových peněz přijatých z titulu záruky převyšuje nerizikovou míru výnosnosti, expozice
vůči celkovému riziku musí být vypočítávána pro každou pozici reinvestovaných hotových peněz.
4. Operace s právem zpětného odkupu
4.1.
V souladu s oběžníkem č. 08/356 může každý podfond v rámci své vedlejší aktivity provádět operace zpětné koupě, které
spočívají v nákupu a v prodeji cenných papírů, jejichž doložky vyhrazují prodejci právo zpětného odkupu cenných papírů
prodaných nabyvateli, a to za cenu a v termínu které obě strany předběžně stanoví při uzavírání smlouvy. Každý podfond se
může operací zpětné koupě účastnit jako kupující nebo jako prodávající. Jeho účast v těchto typech operací však podléhá
následujícím pravidlům:
(a)

Každý podfond může kupovat nebo prodávat cenné papíry s právem zpětného odkupu pouze tehdy, jsou-li protistranou
těchto transakcí prvotřídní finanční instituce specializované na tento typ operací; a
(b)
Po dobu trvání této transakce nemůže podfond prodávat cenné papíry, které jsou předmětem uzavřené smlouvy.
Podfond je nemůže prodat dříve, než protistrana uplatní své právo na jejich zpětný odkup nebo než vyprší lhůta pro
jejich zpětný odkup.
Každý podfond musí krom toho dohlížet na udržování rozsahu operací zpětné koupě na takové úrovni, aby byl kdykoliv schopen
čelit své povinnosti zpětného odkupu podílů/akcií v případě, že by vlastníci podílů/akcií o zpětný odkup požádali.
4.2.

Cenné papíry, které mohou být předmětem operací s právem zpětného odkupu, jsou následující:

a)

Krátkodobé bankovní certifikáty;

b)
c)

Nástroje peněžního trhu;
Krátkodobé dluhopisy emitované nebo garantované jedním z členských států OCDE nebo jeho místními územními
orgány, nebo nadnárodními institucemi a organizacemi komunitárního, regionálního nebo světového charakteru;
d)
Akcie nebo podíly emitované organizacemi kolektivního investování peněžního typu (jejichž čistá účetní hodnota je
vypočítávána každý den a jejichž klasifikace odpovídá známce AAA (S&P) nebo jejímu ekvivalentu);
e)
Dluhopisy emitované nevládními emitenty a zaručující adekvátní likviditu;
f)
Akcie kótované nebo obchodované na regulovaném trhu jednoho z členských států EU nebo na burze cenných papírů
jedné z členských zemí OECD za podmínky, že tyto cenné papíry tvoří jeden ze základních indexů;
4.3.
Omezení, kterým podléhají operace s právem zpětného odkupu
Cenné papíry, které jsou předmětem operací s právem zpětného odkupu, musí být v souladu s investiční politikou společnosti a spolu
s ostatními cennými papíry portfolia společnosti musí dodržovat investiční omezení společnosti.
5. Dočasné akvizice akcií
Každý podfond může:
(I) vypůjčovat cenné papíry (prostřednictvím repo operací) na určité období, přičemž tyto cenné papíry obdrží v listinné podobě;
(II) prodávat tyto cenné papíry;
(III) posléze tyto cenné papíry zpětně odkupovat,
(IV) aby byl schopen je vrátit původnímu půjčovateli;
za podmínky, že tyto typy transakcí nebudou představovat více než 10 % jeho čistých aktiv a že budou uzavírány pouze s prvotřídními
finančními institucemi.
6. Konkrétní požadavky na Tchajwanu
Kromě zákazu investování do zlata, majetku a komodit (obecná pravidla, která již byla citována v bodě 2. b) a c) v příloze 1), každý
podfond registrovaný a obchodující na Tchaj-wanu musí dodržovat následující dodatečné požadavky:
Celková hodnota otevřených dlouhých pozic u derivátů nesmí překročit 40% čistých aktiv podfondu;
Celková hodnota otevřených dlouhých pozic u derivátů nesmí překročit celkovou tržní hodnotu odpovídajících cenných papírů
držených podfondem.
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PŘÍLOHA 3 - INVESTIČNÍ RIZIKA
Investice každého podfondu podléhají kolísání trhů a tudíž i rizikům spojeným s investováním do cenných papírů.
Rizika spojená s akciovými trhy
Rizika spojená s investicemi do akcií (nebo do podobných investičních nástrojů) zahrnují značné kolísání kurzů, negativní informace
o emitentovi nebo o trhu, jakožto i skutečnost, že akcie podléhají stejným změnám jako dluhopisy emitované stejnou společností.
Kolísání kurzů jsou přitom v krátkodobé perspektivě ještě častější a větší. Riziko, že jedna nebo několik společností zaznamenají
hospodářský pokles nebo nedostatečný růst, může mít v určitém momentu negativní dopad na výkonnost celého portfolia.
Nikdo nemůže zaručit, že se investoři dočkají nárůstu hodnoty svých cenných papírů. Hodnota investic a příjmy plynoucí z těchto
investic se mohou jak snižovat tak i vzrůstat. Je také docela dobře možné, že se investorovi nikdy nevrátí jeho počáteční vklad.
Neexistuje žádná záruka, že investor dosáhne svého počátečního investičního cíle.
Některé podfondy mohou investovat do společností, jež jsou uváděny na burzu (Initial Public Offering). V tomto případě existuje riziko,
že kurz akcie uvedené na burzu vykazuje vysokou volatilitu následkem takových faktorů, jako je absence dřívějšího veřejného trhu,
mimosezónní transakce, omezený počet obchodovatelných cenných papírů a nedostatek informací o emitentovi. Podfond může takové
cenné papíry držet jen po velmi krátkou dobu, čímž vzrůstají jeho náklady.
Podfondy investující do růstových cenných papírů mohou být nestálejší než celkový trh a mohou reagovat rozdílně na ekonomický či
politický rozvoj trhu a specifický rozvoj emitenta. Růstové cenné papíry vykazují tradičně vyšší volatilitu než ostatní cenné papíry, a to
zvláště ve velmi krátkých časových úsecích. Takové cenné papíry mohou být navíc ve srovnání se svými zisky dražší než trh obecně.
Růstové cenné papíry mohou v důsledku toho prudčeji reagovat na změny svého ziskového růstu.
Některé podfondy mohou opírat svůj investiční cíl o zesílení burzovních pohybů, což má za následek jejich nadprůměrnou nestálost.
Správce může dočasně přijmout defenzivnější postoj, pokud se domnívá, že burza nebo hospodářství zemí, do kterých podfond
investuje, vykazuje příliš velkou nestálost, obecný trvalý pokles nebo jiné neblahé podmínky. Za takových okolností se podfond může
ukázat jako neschopný sledovat svůj investiční cíl.
Riziko spojené s rozvíjejícími se trhy a s nízkou burzovní kapitalizací
Podfondy, které investují do rozvíjejících se trhů, do trhů s nízkou burzovní kapitalizací, do speciálních nebo omezených sektorů mohou
vykazovat nadprůměrnou volatilitu kvůli vysoké koncentraci, četným nejistotám, vyplývajícím z méně dostupných informací, ze snížené
likvidity nebo z větší citlivosti na změny tržních podmínek (sociální, politické a hospodářské podmínky). Některé rozvíjející se trhy
mohou být také méně bezpečné než většina rozvitých mezinárodních trhů. Z těchto důvodů mohou být služby poskytované v oblasti
portfoliových transakcí, likvidaci a držení cenných papírů ve fondech, investujících do rozvíjejících se trhů, riskantnější. Společnost
a investoři jsou připraveni nést tato rizika.
Investice do ruského trhu probíhají přes „Russian Trading System Stock Exchange” nebo „RTS Stock Exchange“, které shromažďují
mnoho ruských emitentů a tím umožňují takřka vyčerpávající pokrytí všech ruských akcií. Na „RTS Stock Exchange“ je možno využít
likviditu ruského trhu, aniž bychom museli obchodovat v místní měně, neboť na „RTS Stock Exchange“ je možné obchodovat se všemi
emitenty přímo v amerických dolarech.
Menší společnosti nejsou vždy schopné generovat nové prostředky nezbytné pro svůj růst a rozvoj, může jim rovněž chybět určitá vize
řízení nebo mohou vyvíjet produkty pro nové a nejisté trhy.
Riziko likvidity
Existuje riziko, že některé investice do podfondů se stanou nelikvidními kvůli příliš úzkému trhu (tento se často charakterizuje velmi
širokým rozpětím „spread bid-ask“ nebo velkými výkyvy cen), zhoršení jejich ratingu nebo hospodářské situace. Takové investice by se
proto neměly rychle kupovat a prodávat, což by podfondům umožnilo nevykazovat ztráty nebo je alespoň snížit na minimum.
Riziko protistrany
Fondy mohou vstupovat do dobrovolných obchodů s deriváty. Strany zapojené do OTC obchodů nejsou typicky předmětem kreditního
hodnocení a kontrole regulatorních orgánů, jako jsou členové regulovaných trhů. Vzhledem k investicím fondu do swapů, derivátů nebo
do jiných OTC obchodů na těchto trzích fond může být předmětem rizika protistrany s ohledem na strany, se kterými obchoduje a může
také nést riziko neschopnosti vyrovnání. Tato rizika mohou být odlišná od rizik spojených s burzovními obchody, které jsou všeobecně
kryty zárukami clearingových organizací, denním bodováním trhu a vyrovnáním. Takové „riziko protistrany” je ještě zdůrazněno u
dlouhodobých splatností, kde může dojít k různým událostem, které mají za následek nepříznivé vlivy na vyrovnání kontraktů, nebo
pokud fondy zkoncentrovaly své obchody u jedné nebo malé skupiny protistran.
Garantované fondy mohou investovat do depozit. Aby byla udržena hranice 10% vystavení se riziku u jednoho emitenta dle investičních
omezení 4. (a) nebo 5% v případě protistrany, která není kreditní institucí, garant nebo jiné kreditní instituce s dobrým finančním
stavem, jako protistrana těchto transakcí, se zaručí za aktiva (vklady v hotovosti a finanční nástroje odpovídající hotovosti, úvěrové
nástroje s externím úvěrovým ratingem rovnajícím se přinejmenším investičním akciím a konvertibilním obligacím, které se nacházejí v
hlavním indexu t) vůči SICAV, aby se udržela hranice vystavení se jedné protistraně na úrovni 10 % čisté účetní hodnoty fondu.
Úvěrové riziko
Toto riziko vyplývá ze zhoršení kvality podpisu emitenta dluhopisů. Tomuto riziku jsou totiž podfondy vystaveny a hodnota jejich investic
by se mohla snížit. Některé strategie se zakládají na dluhopisech vydaných emitenty s vysokým úvěrovým rizikem (cenné papíry
s vysokým výnosem).
Podfondy investující do dluhopisů s vysokým výnosem představují nadprůměrné riziko buď kvůli větší volatilitě měn nebo kvůli kvalitě
emitenta.
Devizové riziko
Hodnotu investice může ovlivnit kolísání měny země, kde byla investice realizována, nebo předpisy devizové regulace.
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Daňové riziko
Hodnotu investice může ovlivnit uplatnění daňových zákonů různých zemí včetně zdanění vybíraných srážkou, změn ve vládě nebo
v ekonomické či měnové politice daných zemí. Proto neexistuje žádná záruka, že finanční cíle budou skutečně dosaženy.
Úrokové riziko
Hodnota investice může být rovněž ovlivněna kolísáním úrokových sazeb. Úrokové sazby jsou zase ovlivňovány mnohými prvky nebo
událostmi, jako například měnová politika, eskontní sazba, inflace atd.
Investor by si měl být vědom skutečnosti, že zvýšení úrokové sazby má za důsledek pokles hodnoty investic do dluhopisových a
dluhových nástrojů.
Riziko spojené s finančními deriváty
Aby se vyhnul ztrátě na burze (derivátová investiční strategie pro účely “hedging”) a nebo aby zvýšil (derivátová investiční strategie pro
účely “obchodování”) obrat svého portfolia, správce může používat techniky a nástroje finančních derivátů, např. (i) opce “put and call”
na cenné papíry, indexy a devizy včetně opcí OTC; (ii) smlouvy o futures na burzovní indexy a úrokovou sazbu a opce na tyto indexy a
sazby; (iii) strukturované produkty, jejichž cenný papír je spojený s jiným cenným papírem, nebo se z něj odvozuje jeho hodnota; (iv)
úvěrové deriváty, a to především CDS (swapy úvěrového selhání), EDS a CFD (kontrakty na rozdíl).
Investoři by si měli být vědomi skutečnosti, že tyto deriváty doprovází efekt finanční páky. Tento efekt zvyšuje volatilitu těchto podfondů.
Rizika spojená s inflací
Může se stát, že výnosnost krátkodobých investic se nezvyšuje stejným tempem jako inflace, což vede ke snížení kupní síly investorů.
Rizika garantovaných fondů
Nehledě na garanci investice v rámci každého garantovaného fondu jsou předmětem fluktuací na trhu a rizikům vyplývajícím ze všech
investic, včetně opačných fluktuací úrokových sazeb. Nelze poskytnout žádnou záruku, že investiční cíle budou dosaženy a ČUH akcií
jakéhokoliv garantovaného fondu může jít dolů a také nahoru. Garantovaná hodnota každého garantovaného fondu může být
realizována pouze ke dni splatnosti. Z tohoto důvodu splacení a úpisy před příslušným dnem splatnosti mohou probíhat za ceny, které
jsou (výrazně) odlišné od garantované hodnoty k příslušnému okamžiku.
Každý garantovaný fond může použít swapové kontrakty k provedení garantované hodnoty. Pokud garantovaný fond využije swapové
kontrakty, je vystaven potenciálnímu riziku protistrany. V případě nesolventnosti nebo nedostatku protistrany ve swapu, taková událost
může mít vliv na aktiva fondu. Swapy budou provedeny u institucí první třídy, které se specializují na tento typ transakce.
Garance
Garant zaručí garantovanou hodnotu investorům k příslušnému datu splatnosti každého garantovaného fondu. Garance se použije pro
všechny nesplacené akcie ke dni splatnosti.
V případě použití garance garant zaplatí SICAV jménem příslušných akcionářů jakéhokoliv garantovaného fondu celkovou splatnou
částku do 15 pracovních dní po obdržení dlužnéh potvrzení („dlužný certifikát”), který vydá SICAV ne později než 5 pracovních dní po
dni splatnosti.
Garance je splatná pro jakýkoliv garantovaný fond pouze ke dni splatnosti. Níže je uvedeno, co se stane, pokud SICAV či jakýkoliv
garantovaný fond je zlikvidován před dnem splatnosti.
Akcionáři, kteří odkoupí své akcie ke jinému dni, než je den splatnosti, dostanou zaplacenou ČÚH na akcii ke dni tohoto splacení.
Garant si vyhrazuje právo stanovit garanci (i) v případě, kdy představenstvo SICAV již není složeno většinou ze zástupců FORTIS
Group z jiných důvodů, než je dobrovolná rezignace, nebo (ii) pokud správní společnost je nahrazena společností vybranou mimo
FORTIS Group bez souhlasu garanta (za předpokladu, že garant bezdůvodně neodmítne svůj souhlas ohledně nahrazení).
V případě, že SICAV nebo jakýkoliv fond je zlikvidován před dnem splatnosti, FORTIS Bank S.A./N.V. splní svou povinnost jako garant
tím, že zajistí, aby akcionáři fondu měli nárok na vyšší 1) ČÚH fondu ke dni likvidace nebo 2) na aktuální hodnotu ke dni likvidace
garantované hodnoty fondu ke dni splatnosti. Tato aktuální hodnota bude stanovena při použití diskontní sazby platné ke dni likvidace,
která odpovídá zbývajícímu období do dne splatnosti fondu.
Shrnutí rizika
Target Click Fund 2010-2054
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 45 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.
Capital Protected Life Cycle Fund 2010-2035
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 25 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.
Garantifond
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 5 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.
Target Click Fund (USD) 2010-2035
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 25 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.
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Target Click Fund (NOK) 2010-2020
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 10 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.
Target Click Fund (CHF) 2020-2045
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fondy jsou určeny k tomu, aby měly vyšší úroveň
rizika 35 let před jejich dnem splatnosti, které během jejich existence klesá až na úroveň rizika okamžitě před dnem splatnosti fondu,
která je velmi nízká. Takto lze říci, že úroveň rizika fondu v daný okamžik odpovídá času zbývajícímu do dne splatnosti.

Mezirnárodní fond derivátů
Všechny investice zahrnují rizika; neexistuje žádná záruka, že fond dosáhne svého investičního cíle. Hodnota každé akcie fondu půjde
nahoru a dolů a můžete utrpět významné ztráty, zejména z krátkodobého hlediska. Fond cílí na nejagresivnější úroveň rizika.
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PŘÍLOHA 4 – SPOLEČNÁ SPRÁVA
Pokud chce správní rada snížit provozní a administrativní náklady a přitom umožnit větší diverzifikaci investic, může rozhodnout, že
veškerá nebo část aktiv společnosti budou spravována společně s aktivy patřící jiným investičním fondům, nebo že část či všechna
aktiva podfondů budou spravována společně. V následujících odstavcích se bude termín „společně spravované celky“ vztahovat buď
obecně na společnost a na všechny ostatní celky, se kterými a mezi kterými by existovala daná dohoda o společné správě, nebo na
společně spravované podfondy. Termín „společně spravovaná aktiva“ se bude vztahovat na všechna aktiva patřící ke stejným společně
spravovaným celkům a společně spravovaným na základě této dohody o společné správě.
V rámci společné správy bude správce moci obecně pro společně spravované celky přijímat rozhodnutí o investicích, rušení investic
nebo úpravě portfolia, která ovlivní složení portfolia společnosti nebo složení portfolií jednotlivých společně spravovaných podfondů. V
souhrnu společně spravovaných aktiv bude každý společně spravovaný celek držet část společně spravovaných aktiv odpovídající
poměru jeho čistého jmění vzhledem k celkové hodnotě společně spravovaných aktiv. Toto poměrné držení se uplatní na každou linii
drženého portfolia nebo portfolia získaného ve společné správě. V případě rozhodování o investicích a/nebo rušení investic to tyto
poměry nepostihne a dodatečné investice budou společně spravovaným celkům poskytovány podle stejných poměrů a zpeněžená
aktiva budou vyplácená úměrně ke společně spravovaným aktivům ve vlastnictví každého společně spravovaného celku.
V případě nových úpisů do některého ze společně spravovaných celků budou produkty úpisu poskytovány společně spravovaným
celkům, podle upravených poměrů plynoucích z navýšení čistého jmění společně spravovaného celku, jenž získal úpisy, a všechny linie
portfolia budou upraveny transferem aktiv z jednoho společně spravovaného celku na druhý, aby byly přizpůsobeny změněným
poměrům. Analogicky budou moci být v případě odkupů akcií v jednom ze společně spravovaných celků nutné likvidní prostředky
vybrány z likvidních prostředků v držení společně spravovaných celků podle upravených poměrů plynoucích ze snížení čistého jmění
společně spravovaného celku, jenž byl předmětem odkupu, a v tom případě budou všechny linie portfolia upraveny dle takto
změněných poměrů. Investoři si musí být vědomi toho, že bez zvláštního zásahu příslušných orgánů společnosti může mít technika
společného spravování za následek to, že složení aktiv společnosti nebo jednoho nebo více jejích společně spravovaných podfondů
bude ovlivněno událostmi vlastními jiným společně spravovaným celkům, jakými jsou např. úpisy a odkupy. Všechny věci jinak zůstávají
stejné a úpisy učiněné v jednom z celků, se kterými je společnost společně spravována nebo v některém společně spravovaném
podfondu, budou mít za následek zvýšení likvidních prostředků společnosti nebo jiného (jiných) společně spravovaného (spravovaných)
celku(ů). Naopak, odkup v jednom z celků, se kterými je společnost společně spravována nebo v některém společně spravovaném
podfondu, budou mít za následek snížení likvidních prostředků společnosti nebo jiného (jiných) společně spravovaného (spravovaných)
celku(ů). Úpisy a odkupy však mohou být uchovány na specifickém účtu, který bude každý společně spravovaný celek držet mimo
společnou správu a přes který budou důsledně převáděny. Připsání hromadných úpisů a odkupů na tento specifický účet a možnost, že
správní rada společnosti může kdykoliv rozhodnout o přerušení společné správy umožní zmírnit úpravy portfolia společnosti a/nebo
portfolia(í) jeho podfondů, jsou-li tyto úpravy považovány za odporující zájmům společnosti nebo jeho podfondů a investorů. V případě,
že by změna složení portfolia společnosti nebo jednoho či více jeho společně spravovaných podfondů způsobená odkupy nebo úhradou
nákladů, které je možné připsat jinému společně spravovanému celku (tj. ne společnosti), mohla vyplynout z porušení investičních
omezení, které se na ni/ně vztahuje, budou před uplatněním této změny dotyčná aktiva vyňata ze společné správy, aby na ně neměly
změny v portfoliu vliv.
Společně spravovaná aktiva budou společně spravována jen s aktivy určenými na investice podle stejného investičního cíle vhodného
pro společně spravovaná aktiva tak, aby bylo zajištěno, že investiční rozhodnutí byla zcela kompatibilní s investiční politikou společnosti
nebo jejích podfondů. Společně spravovaná aktiva budou společně spravována jen s aktivy, pro které depozitní banka funguje stejně
jako depozitář tak, aby bylo zajištěno, že bude depozitní banka moci vykonávat vůči společnosti nebo jejím podfondům zcela své funkce
a odpovědnosti v souladu s ustanoveními zákona.
Depozitní banka zajistí po celou dobu přísné oddělení aktiv společnosti od majetku jiných společně spravovaných celků nebo aktiv
společně spravovaných podfondů a bude v důsledku toho schopná kdykoliv určit, jaký je majetek společnosti nebo společně
spravovaných podfondů. Vzhledem k tomu, že investiční politiky společně spravovaných celků nemusí být vždy zcela shodné s
investiční politikou společnosti, je možné, že uplatněná společná politika je restriktivnější než politika společnosti nebo některého či více
jejích společně spravovaných podfondů.
Společnost, depozitní banka/zmocněnec centrální administrativy a správce podepsali dohodu o společné správě, ve které určili práva
a povinnosti každého z nich. Správní rada může kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění rozhodnout o ukončení společné správy.
Investoři se mohou kdykoliv v sídle společnosti informovat o podílu společně spravovaných aktiv a o celcích, na které je v okamžiku
dotazu uplatňována společná správa.
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PŘÍLOHA 5 – PŘEVODNÍ VZOREC
Počet akcií přidělených novému podfondu, nové kategorii nebo nové podkategorii se určí podle následujícího vzorce:
A = [(B x (C - (C x F)) x D) / E] + X
kde:
- „A“ je počet akcií, které se mají přidělit novému podfondu, nové kategorii nebo nové podkategorii;
- „B“ je počet akcií, které mají být převedeny do původního podfondu, původní kategorie nebo původní podkategorie;
- „C“ je čistá účetní hodnota akcií, které mají být převedeny do původního podfondu, původní kategorie nebo původní podkategorie v
příslušný den ocenění;
- „D“ je směnný kurz mezi měnami akcií, které mají být převedeny, platný v den operace;
- „E“ je čistá účetní hodnota v příslušný den ocenění akcií, které se mají přidělit novému podfondu, nové kategorii nebo nové
podkategorii;
- „F“ je výše směnné provize uvedená v popisu každého podfondu v knize II;
- „X“ bude nepoužitelný zůstatek, který bude v případě potřeby akcionáři vrácen. Připomínáme, že společnost může vydat i zlomkové
akcie, a to až na dvě desetinná místa.
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PŘÍLOHA 6 – PŘERUŠENÍ VÝPOČTU ČISTÉ ÚČETNÍ HODNOTY A HODNOTY EMISE, SMĚNY A ODKUPU AKCIÍ
Správní rada může kdykoliv dočasně a s okamžitým účinkem přerušit výpočet hodnoty čistého obchodního majetku jednoho nebo více
podfondů, a dále výpočet hodnoty emise, směny a odkupy, a to v těchto případech:
(a) během celé doby, kdy je jeden nebo více devizových trhů nebo burza cenných papírů, které jsou hlavními trhy
nebo hlavní burzou, kde je značný podíl investic podfondu v daný okamžik kotovaný, zavřený, s výjimkou
obvyklých dnů, kdy je zde zavřeno, nebo během doby, kdy jsou na výměny uvaleny rozsáhlé restrikce nebo jsou
zrušeny ;
(b)

pokud politická, ekonomická, vojenská, peněžní či společenská situace nebo jakákoliv událost vyšší moci
vymykající se odpovědnosti nebo pravomoci společnosti jí znemožňují disponovat se svým majetkem
přiměřenými a normálními prostředky, aniž by byly vážně poškozeny zájmy akcionářů;

(c)

během jakéhokoliv přerušení komunikace, která je normálně používaná pro stanovení ceny všech investic
společnosti nebo běžných cen na jakémkoliv trhu nebo na jakékoliv burze;

(d)

pokud restrikce na výměnu nebo pohyb kapitálu znemožní provádět transakce na účet společnosti nebo pokud
nákupní či prodejní operace týkající se aktiv společnosti nemohou být realizovány s normálními směnnými
kurzy;

(e)

v okamžiku, kdy se rozhodne o likvidaci buď společnosti, nebo jednoho či více podfondů;

(f)

s cílem ustanovit paritu kurzů v rámci slučování, vkladu aktiv, rozštěpení nebo jakéhokoli restrukturační operace
uvnitř jednoho nebo více podfondů společnosti nebo ze strany těchto fondů, a to během maximálně dvou
bankovních pracovních dnů v Lucemburku;

(g)

a dále ve všech případech, kdy se správní rada po odůvodnitelném rozhodnutí domnívá, že je takové přerušení
nutné pro udržení obecných zájmů příslušných akcionářů.

V případě pozastavení výpočtu hodnoty čistých aktiv, bude společnost okamžitě a řádným způsobem informovat akcionáře, kteří si
podali žádost o úpis, odkup nebo směnu akcií dotyčného podfondu.
V případě, kdy se všechny čisté požadavky na odkup/směnu, které daný podfond dostal v daný den výpočtu čisté účetní hodnoty, týkají
více než 10 % čistých aktiv příslušného podfondu, může správní rada rozhodnout o omezení a/nebo odložení žádostí o odkup/směnu v
takovém poměru, aby se snížil počet uhrazených/směněných akcií v tento den na 10 % čistého obchodního majetku daného podfondu.
Všechny takto odložené žádosti o odkup/směnu budou vyřizovány přednostně před žádostmi o odkup/směnu obdrženými v následující
den výpočtu čisté účetní hodnoty, s výhradou, že bude vždy respektován výše uvedený 10 % limit čistých aktiv.
Ve výjimečných případech, které mohou negativně ovlivnit zájmy akcionářů nebo v případě žádostí o úpis, odkup nebo konverzi vyšších
než 10 % čistých aktiv podfondu si správní rada vyhrazuje právo stanovit hodnotu akcie až poté, co provede co možná nejdřív na účet
podfondu nutné nákupy a prodeje cenných papírů. V tom případě budou právě projednávané žádosti o úpis, odkup a směnu vyřizované
současně na základě takto vypočítané čisté hodnoty.
Nevyřízené žádosti mohou být stáhnuty písemným oznámením, pokud ho společnost dostane před ukončením tohoto přerušení.
Nevyřízené žádosti budou vzaty v úvahu první hodnotící den po ukončení přerušení. V případě, že nebudou moci být všechny
nevyřízené žádosti vyřízeny během jednoho hodnotícího dne, budou mít přednost před novými žádostmi žádosti nejstarší.
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PŘÍLOHA 7 – SLOŽENÍ AKTIV A PRAVIDLA OCEŇOVÁNÍ
Aktiva společnosti budou obsahovat jmenovitě:
(1) pokladní hotovost a peněžní vklady, včetně splatných ještě nevybraných úroků a nahromaděných úroků z těchto vkladů až do
zúčtovacího dne;
(2) veškeré směnky splatné při předložení a věřitelské účty (včetně ještě nezinkasovaných výsledků z prodeje cenných papírů);
(3) veškeré cenné papíry, podíly, akcie, obligace, opční nebo upisovací práva a jiné investice a cenné papíry ve vlastnictví společnosti;
(4) veškeré dividendy a zisky, které má společnost dostat v hotovosti nebo v cenných papírech, o kterých si je společnost vědoma;
(5) veškeré splatné a ještě nevybrané úroky a veškeré úroky vytvořené do zúčtovacího dne cennými papíry ve vlastnictví společnosti,
mimo případu, kdy jsou tyto úroky zahrnuty do jistiny těchto cenných papírů;
(6) náklady na založení společnosti, pokud nebyly ještě amortizovány;
(7) všechna ostatní aktiva jakéhokoliv druhu, včetně předem uhrazených výloh.
Aniž by se měnila konkrétní ustanovení týkající se jakéhokoliv podfondu, kategorie a/nebo podkategorie, bude hodnota těchto aktiv
stanovena následujícím způsobem:
(8) hodnota pokladní a bankovní hotovosti, směnek splatných při předložení a věřitelských účtů, předem uhrazených výloh a splatných,
ale ještě neobdržených dividend a úroků, bude považována za nominální hodnotu těchto aktiv, s výjimkou případu, kdy je
nepravděpodobné, že by tato hodnota mohla být vyplacena; v tom případě bude hodnota stanovena odečtením částky, kterou
společnost považuje za adekvátní k tomu, aby se ukázala skutečná hodnota těchto aktiv;
(9) hodnota akcií v organizaci pro kolektivní investování bude stanovena na základě poslední dostupné čisté hodnoty aktiv;
(10)Ocenění všech cenných papírů kotovaných na burze nebo na jakémkoliv jiném regulovaném, pravidelně fungujícím, uznávaném a
veřejnosti otevřeném trhu vychází z posledního známého kurzu v Lucemburku ze dne hodnocení, a pokud je tento cenný papír
obchodovaný na více trzích, ocenění se opírá o poslední známý kurz hlavního trhu s tímto cenným papírem; není-li tento poslední
známý kurz zaručený, bude se ocenění opírat o pravděpodobnou realizační hodnotu, kterou po zralé úvaze stanoví správní rada;
(11)nekótované cenné papíry nebo cenné papíry neobchodované na burzovním trhu nebo na jiném regulovaném pravidelně fungujícím
uznávaném a veřejnosti otevřeném trhu budou oceněny na základě pravděpodobné realizační hodnoty, která bude stanovena
po zralé úvaze kvalifikovaným odborníkem určeným pro tento účel na základě společné dohody správní rady a depozitní banky ;
(12)cenné papíry vydané v jiné měně, než je měna, ve které je denominován daný podfond, budou převedeny pomocí směnného kurzu
převažujícího v hodnotící den.
(13) správní rada je oprávněna navrhnout nebo změnit pravidla ohledně příslušných sazeb ocenění. Rozhodnutí přijatá v tomto ohledu
budou uvedena v prospektu.
(14) derivátní finanční nástroje budou oceňovány podle pravidel stanovených správní radou a popsaných v prospektu. Tato pravidla
musí být předem schválena auditorem společnosti a dozorčími orgány.
V závazcích společnosti jsou rovněž zahrnuty:
(1) veškeré půjčky, splatné směnky a splatné účty;
(2) veškeré známé závazky, současné a budoucí, včetně všech splatných smluvních povinností za platby v penězích
či v majetku, včetně hodnoty všech nevyplacených dividend ohlášených společností;
(3) veškeré rezervy, povolené nebo schválené správní radou, včetně rezerv vytvořené za účelem pokrytí případných
kapitálových ztrát u určitých investic společnosti;
(4) veškeré ostatní závazky společnosti jakéhokoliv druhu a povahy, kromě těch, které jsou představovány vlastním jměním
společnosti. Pro stanovení hodnoty takových závazků společnost zohlední všechny výdaje k zaplacení společností, které zahrnují, ale
neomezují se, na výdaje spojené se změnou stanov společnosti, prospektu a jakýchkoliv jiných dokumentů týkajících se společnosti,
vedení, výkonnosti, a další poplatky a mimořádné náklady, veškeré daně a poplatky splatné státním orgánům a burzám cenných papírů,
náklady na finanční poplatky, bankovní poplatky nebo makléřské poplatky vzniklé z nákupu a prodeje aktiv nebo jinak. Pro stanovení
hodnoty takových závazků společnost poměrným dílem zohlední pravidelné a periodické administrativní a jiné výdaje.
Aktiva, pasiva, náklady a poplatky nepřidělené k podfondu, kategorii nebo podkategorii budou poměrně rozděleny na různé podfondy,
kategorie nebo podkategorie rovným dílem nebo, kromě částek které k tomu opravňují, proporcionálně podle jejich příslušných čistých
aktiv. Každá z akcií společnosti, která je v procesu zpětného odkupu, bude považována za akcii vydanou a existující až do uzavření v
den ocenění, který se týká zpětného odkoupení této akcie a její cena bude považována za závazek společnosti od uzavření v daný den
až do doby, než bude tato cena řádně zaplacena. Každá akcie, která má být vystavena společností podle přijatých žádostí o úpis bude
považována za vydanou od uzavření v den ocenění její upisovací ceny a její cena bude považována za částku splatnou společnosti do
té doby, než bude řádně přijata společností. Pokud to bude možné, měla by být zohledněna jakákoliv investice nebo prodej investice, o
které společnost rozhodne do dne ocenění.
Swing pricing:
Za určitých tržních podmínek a s ohledem na objem nákupních a prodejních transakcí v jednom určitém podfondu, kategorii
nebo podkategorii, na velikost podfondu, kategorie nebo podkategorie, může správní rada usoudit, že je v zájmu akcionářů,
aby byla čistá účetní hodnota vyčíslena na základě kupní a prodejní ceny aktiv a/nebo použitím rozpětí mezi kupní a prodejní
cenou, které jsou aplikovány na trzích daných aktiv. Správní rada může upravit výše uvedené čisté účetní hodnoty z hlediska
transakčních nákladů a prodejních provizí za podmínky, že dané náklady a provize nepřevýší v dané době 1 % čisté účetní
hodnoty podfondu, kategorie nebo podkategorie.
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PŘÍLOHA 8 – POSTUP LIKVIDACE, SLOUČENÍ A POHLCENÍ
Likvidace, sloučení a vklad podfondu
Valná hromada akcionářů podfondu může rozhodnout:
1) buď o bezvýhradné likvidaci daného podfondu,
2) nebo o uzavření daného podfondu převedením do jiného podfondu společnosti,
3) nebo o uzavření daného podfondu převedením do jiného investičního fondu dle lucemburského práva v zákonem povolených
mezích.
V tomto případě není nutné žádné kvórum a rozhodnutí se přijímají prostou většinou přítomných nebo zastoupených akcií.
V případě převodu do jiného investičního fondu bude požadován výslovný souhlas příslušných akcionářů a rozhodnutí o vkladu
zavazuje jen akcionáře, kteří se vyslovili pro tento vklad.
Stejná rozhodnutí může přijmout správní rada většinou svých členů, ale jen v těchto případech:
1) dostane-li se čistý obchodní majetek daného podfondu pod práh považovaný za dostatečný, aby se zajistila efektivní správa
podfondu.
2) pokud zasáhnou podstatné změny politické, ekonomické a společenské situace a dále pokud to zdůvodňuje zájem akcionářů.
O těchto rozhodnutích, přijatých valným shromážděním nebo správní radou budou akcionáři informováni zveřejněním v tisku uvedeném
v Prospektu.
V případě uzavření podfondu vkladem do jiného budou mít akcionáři tohoto podfondu možnost během měsíce od zveřejnění dle
předchozího odstavce požádat o odkup svých akcií. V tom případě nemusí hradit žádné odkupní náklady. Po vypršení této lhůty budou
všichni akcionáři, kteří této možnosti nevyužili, rozhodnutím o vkladu vázáni.
V případě bezvýhradné likvidace podfondu budou čistá aktiva rozdělena mezi způsobilé strany poměrně k akciím, které v daných
úsecích drží. Aktiva nerozdělená během maximálně devíti měsíců od data likvidace budou uložena v Státním depozitním ústavu až do
konce zákonné promlčecí lhůty.

Zánik a likvidace společnosti
Správní rada může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu navrhnout valné hromadě zánik a likvidaci společnosti. Tato valná hromada bude
rozhodovat tak jako v případě změny stanov.
Klesne-li jmění společnosti pod úroveň dvou třetin minimálního jmění uvedeného ve stanovách, předloží správní rada otázku zániku
společnosti valné hromadě. Valná hromada, na kterou se neuplatňuje žádné kvórum přítomných, rozhoduje prostou většinou hlasů
přítomných nebo zastoupených akcionářů; na osoby, které se zdržely hlasování nebude brán žádný ohled. když jmění společnosti
klesne pod čtvrtinu minimálního jmění uvedeného ve stanovách, valná hromada také rozhodne i když nebude mít potřebný počet osob k
hlasování, ale o zániku rozhodnou akcionáři vlastnící čtvrtinu akcií zastoupených na schůzi.
Valná hromada musí být pořádána tak, aby se konala v období čtyřiceti dnů po zjištění, že čisté jmění společnosti kleslo pod zákonné
minimum dvou třetin, popřípadě jedné čtvrtiny.
V případě zániku společnosti se přistoupí k likvidaci pomocí jednoho nebo více likvidátorů, kterými mohou být fyzické nebo právnické
osoby, které jmenuje valná hromada akcionářů, jež stanoví jejich pravomoci a odměnu za dodržení zákonných ustanovení.
Čistý zisk z likvidace každého podfondu, kategorie a/nebo podkategorie rozdělí likvidátoři akcionářům každého podfondu, kategorie
a/nebo podkategorie poměrně k počtu akcií, které v tomto podfondu, kategorii a/nebo podkategorii drží.
Výnos likvidace, který nebyl rozdělen v okamžiku ukončení likvidačního procesu, zůstane uložen pod dohledem Státního depozitního
ústavu ve prospěch neidentifikovaných akcionářů až do promlčení třicetileté lhůty.
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Target Click Fund 2044
Target Click Fund 2010

Target Click Fund 2045

Target Click Fund 2011

Target Click Fund 2046

Target Click Fund 2012

Target Click Fund 2047

Target Click Fund 2013

Target Click Fund 2048

Target Click Fund 2014

Target Click Fund 2049

Target Click Fund 2015

Target Click Fund 2050

Target Click Fund 2016

Target Click Fund 2051

Target Click Fund 2017

Target Click Fund 2052

Target Click Fund 2018

Target Click Fund 2053

Target Click Fund 2019

Target Click Fund 2054

Target Click Fund 2020

Target Click Fund (USD) 2010

Target Click Fund 2021

Target Click Fund (USD) 2015

Target Click Fund 2022

Target Click Fund (USD) 2020

Target Click Fund 2023

Target Click Fund (USD) 2025

Target Click Fund 2024

Target Click Fund (USD) 2030

Target Click Fund 2025

Target Click Fund (USD) 2035

Target Click Fund 2026

Target Click Fund (NOK) 2010

Target Click Fund 2027

Target Click Fund (NOK) 2015

Target Click Fund 2028

Target Click Fund (NOK) 2020

Target Click Fund 2029

International Derivatives Fund

Target Click Fund 2030

Garantifond

Target Click Fund 2031

Capital Protected Life Cycle Fund 2010

Target Click Fund 2032

Capital Protected Life Cycle Fund 2015

Target Click Fund 2033

Capital Protected Life Cycle Fund 2020

Target Click Fund 2034

Capital Protected Life Cycle Fund 2025

Target Click Fund 2035

Capital Protected Life Cycle Fund 2030

Target Click Fund 2036

Capital Protected Life Cycle Fund 2035

Target Click Fund 2037

Target Click Fund (CHF) 2020

Target Click Fund 2038

Target Click Fund (CHF) 2025

Target Click Fund 2039

Target Click Fund (CHF) 2030

Target Click Fund 2040

Target Click Fund (CHF) 2035

Target Click Fund 2041

Target Click Fund (CHF) 2040

Target Click Fund 2042

Target Click Fund (CHF) 2045

Target Click Fund 2043

Target Click Fund 2044

PŘÍLOHA 9 – SOUPIS SOFISTIKOVANÝCH PODFONDŮ
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BNP Paribas Plan Target Click Fund 2010
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund 2010
Target Click Fund 2010

Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií.
Mezi jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze
přisoudit; pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně
autorizaci podle lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27.
ledna 2006 má nyní SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1
odst. 2 novelizované směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských
státech EU (na základě přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých
podkladů vztahujících se na SICAV a jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi
správní společností a správními manažery a poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů,
fondů peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na
pevný příjem nebo jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer
upraví procentuální sazbu celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota
byla realizována k datu splatnosti daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů
může zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů,
obchodovaná na burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s
písemnými pozicemi zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může
správní manažer obecně usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v
rámci všech regionů, států s dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného
vážení s cílem atraktivnější diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty.
Správní manažer přivádí portfolio pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či
odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou
aktiv na jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými
kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota
jsou likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z
trhu na trh na denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční
měřítko trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak
zaručit, že podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí
výkonnosti. Investic se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů,
daní a srážek při výplatě či změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po
odečtení registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond není vystaven žádnému riziku, které by bylo možné považovat za významné ve smyslu předchozího
doporučení.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,74%

0,86%

1,22%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111802053

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu

Class A

Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total
Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

maximálně
0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,46%

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. prosince 2009 je poplatek za správu fondů snížen z maximálně 1 % na maximálně 0,40 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční
poplatek, vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných
společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární
hodnoty. Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním
zástupcům či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování
musí být dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se
obchoduje, od dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě
svého původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

5,30%

0,73%

0,90%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111802996

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu

Class A

Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

maximálně 1%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,44%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
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L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

6,63%

0,22%

0,52%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805072

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu

Class A

Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

maximálně 1%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,61%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
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L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

7,45%

-0,48%

0,13%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805155

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,59%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,40%

-1,24%

-0,14%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805312

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,60%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,85%

-2,34%

-0,68%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805585

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,56%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

9,63%

-3,13%

-1,01%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805742

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,58%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

9,89%

-4,07%

-1,44%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111805825

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,58%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko

BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

58 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund 2017
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,24%

-5,21%

-1,82%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111806476

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,60%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,56%

-6,18%

-2,07%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111806559

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,60%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,46%

-7,20%

-2,67%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111806633

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,58%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,20%

-8,01%

-2,96%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111806989

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,60%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

9,60%

-8,75%

-3,29%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111807102

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,60%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,83%

-9,38%

-3,40%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111807797

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.


BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

77 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund 2024
Target Click Fund 2024

Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,07%

-10,10%

-3,68%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111807870

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

7,82%

-11,08%

-3,98%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808092

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

6,41%

-11,36%

-4,07%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808258

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

6,03%

-11,83%

-4,25%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808332

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,57%

-12,87%

-4,42%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808506

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,91%

-13,47%

-4,46%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808688

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,68%

-13,43%

-4,53%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808845

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,14%

-13,22%

-4,70%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111808928

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,12%

-12,80%

-4,80%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111809066

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.


BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

104 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund 2033
Target Click Fund 2033

Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,21%

-13,22%

-4,70%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111809140

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

1,54%

-13,36%

-4,34%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111809223

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

1,69%

-13,08%

-4,62%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0111809579

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko

BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

112 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund 2035
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
31. října 2000
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,32%

-13,41%

-5,72%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022035

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

1,38%

-12,91%

-4,68%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022118

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,77%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

-0,34%

-14,79%

-5,93%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022209

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

1,01%

-14,52%

-4,38%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022464

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

1,59%

-15,24%

-5,40%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022548

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,12%

-15,20%

-4,99%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022894

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,77%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,81%

-14,00%

-5,38%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184022977

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,31%

-15,41%

-5,53%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184023272

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,21%

-14,87%

-5,05%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184023355

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,12%

-14,99%

-5,15%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184023868

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,76%

-15,85%

-4,77%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184024163

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,88%

-15,32%

-4,80%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184024247

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,87%

-15,42%

-4,63%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184024759

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,46%

-16,23%

-4,63%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184024833

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,31%

-16,63%

-4,52%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184025053

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,01%

-16,92%

-4,51%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184025483

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,71%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,82%

-15,09%

-4,36%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184025640

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,75%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,88%

-17,79%

-4,28%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184025996

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v EUR v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

5,08%

-17,37%

-4,19%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0184026028

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
3. května 2004
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond není vystaven žádnému riziku, které by bylo možné považovat za významné ve smyslu předchozího doporučení.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,86%

2,81%

7,27%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270382475

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

žádná

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,50%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. prosince 2009 je poplatek za správu fondů snížen z maximálně 1 % na 0 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
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Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

9,81%

3,77%

8,75%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270382632

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,64%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,86%

3,92%

8,46%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270382806

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,64%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

7,81%

0,98%

8,61%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270382988

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,77%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

7,77%

-0,20%

9,12%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270383101

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,77%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v USD v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

13,38%

5,34%

9,49%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.

BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

186 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund (USD) 2035
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund (USD) 2035
Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0270383283

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,77%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
USD
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v USD každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
17. listopadu 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v NOK v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

3,92%

2,39%

1,28%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0279814536

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu

Class A

Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

maximálně 1%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,51%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
NOK
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v NOK každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
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L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
26. ledna 2007
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.


BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

191 / 239

BNP Paribas Plan Target Click Fund (NOK) 2015
zkráceně BNPP Plan Target Click Fund (NOK) 2015
Target Click Fund (NOK) 2015

Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v NOK v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

4,17%

-2,95%

-0,67%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0279815004

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,62%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
NOK
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v NOK každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
26. ledna 2007
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v NOK v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

2,77%

-9,51%

-2,57%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0279815343

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,74%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
NOK
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v NOK každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
26. ledna 2007
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v SEK v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,19%

2,15%

-0,88%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0244925086

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,63%

Class A

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
SEK
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v SEK každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
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L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
7. března 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

5,50%

3,34%

4,50%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240842996

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu

Class A

Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

maximálně
0,40%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,47%

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. prosince 2009 je poplatek za správu fondu snížen z maximálně 1 % na maximálně 0,40 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná hodnota na
jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

10,98%

1,35%

4,11%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240843614

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,62%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

12,03%

-2,94%

3,17%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240843705

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,62%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1
%.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

9,90%

-6,37%

2,08%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240843960

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

8,47%

-8,10%

0,97%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240844265

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v GBP v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

7,26%

-8,99%

0,37%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0240844422

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,76%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Od 1. dubna 2009 činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a
poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
GBP
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v GBP každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
30. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.


BNP Paribas Plan (zkráceně BNPP Plan) - Kompletní prospekt - kniha II - verze ČERVEN 2010

218 / 239

BNP Paribas Plan International Derivatives Fund
zkráceně BNPP Plan International Derivatives Fund
International Derivatives Fund

Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Cílem fondu je nejvyšší možná návratnost ve formě kapitálového růstu, zajištěná prostřednictvím investic do kvantitativně a
dynamicky spravovaného portfolia derivátů, kdy jsou související vysoká rizika řešena profesionálním způsobem.

Investiční politika
Správní manažer obecně investuje do geograficky odlišených portfolií termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových
indexů, obchodovaných na burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do vystavených nebo zakoupených derivátů s
písemnými pozicemi zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. Přidělování regionů a
států je založeno na diverzifikaci rizika. U derivátů může správní manažer obecně usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v
Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní
manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek
likvidity na jednom či více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio pravidelně zpět k jeho cílovému vážení a může
kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
Správní manažer sestavuje portfolio zahrnující deriváty s řadou splatností a realizačních cen, u kterého se plánuje, že vytvoří
nejlepší možný výměnný obchod mezi průměrnou návratností a rizikem. K umožnění flexibilní politiky vydávání a odkupu a k
zajištění optimální správy rizika zahrnuje část aktiv fondu peněžní prostředky popř. prostředky peněžního trhu. Správní manažer
nesmí investovat více než 10% jeho čistých aktiv do jednotek či akcií UCITS nebo dalších UCI.
• může investovat až 100 % čistých aktiv do krátkodobých vkladů a prostředků peněžního trhu;
• maximálně 20 % čistých aktiv fondu v peněžní hotovosti lze přidělit dané protistraně;
• OTC deriváty se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí;
• fond může investovat do dalších derivátů kromě opcí a termínovaných obchodů;
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.
Správní manažer vytváří investicí do derivátů vystavení spekulativní hodnoty majetku.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven zvýšenému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
2009

2008

2007

Class A

4,79%

-77,28%

-1,60%

I

6,36%

-77,23%

-1,43%

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu aggressive.
Doporučený horizont investování: 10 roků
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0258897114

Akcie – Kategorie “I”
Výhradně I, institucionální akcie.
Kódy ISIN
LU0238588510

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

Class A

4,00%

žádná

žádná

0,10%

0,05%

4,10%

I

1,00%

žádná

žádná

0,05%

0,01%

2,29%

Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Class A

5,25%

1%

I

žádná

žádná

(1)
(1)

Výstupní poplatek
žádná
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
EUR
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v EUR každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
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Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
Burza v Lucembursku od 9. září 2009
Datum uvedení :
27. ledna 2006
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780395

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,25%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,53%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek
Class A

5,25%

Konverze
1%

(1)

Výstupní poplatek
žádná

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
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Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven mírnému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780478

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,78%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a poplatek za správu
fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780551

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,90%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a poplatek za správu
fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780635

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,78%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a poplatek za správu
fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780718

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,78%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a poplatek za správu
fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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Představení společnosti
BNP Paribas Plan má „zastřešující strukturu", pod kterou je její kapitál rozdělen do jednotlivých investičních portfolií. Mezi
jednotlivými fondy neexistují vzájemné závazky. Každý fond je zodpovědný výhradně za závazky, které mu lze přisoudit;
pohledávky třetích stran vůči fondu lze činit pouze vůči aktivům daného fondu. SICAV získal původně autorizaci podle
lucemburského práva dne 30. března 1988. V souladu s rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 27. ledna 2006 má nyní
SICAV autorizaci na základě části II daného zákona. SICAV je způsobilý jako UCITS podle článku 1 odst. 2 novelizované
směrnice Rady EHS/85/611 ze dne 20. prosince 1985 a akcie lze tedy nabízet k prodeji v členských státech EU (na základě
přihlášení v zemích mimo Lucemburska). Můžete si prohlédnout nebo získat kopii různých podkladů vztahujících se na SICAV a
jeho provoz v sídle SICAV. Tyto podklady zahrnují pravidla a dohody učiněné mezi správní společností a správními manažery a
poskytovali služeb.

Investiční cíl
Každý fond se snaží dosahovat co nejlepších výsledků v CHF v takové míře, aby ke svému datu splatnosti byla konečná
hodnota na jednu akcii nejméně rovna garantované hodnotě.

Investiční politika
Správní manažer fondu může investovat až 100 % čistého majetku fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, fondů
peněžního trhu, nástrojů peněžního trhu nebo do termínovaného vkladu popř. přes (OTC) úrokové swapy na pevný příjem nebo
jejich kombinaci. Část těchto investic bude mít za následek vytvoření zero bondů. Správní manažer upraví procentuální sazbu
celkových čistých aktiv investovaných do těchto aktiv způsobem, aby garantovaná hodnota byla realizována k datu splatnosti
daného fondu.
Správní manažer může také investovat zbývající aktiva do UCITS a/nebo do UCI nebo do derivátů. Investice do derivátů může
zahrnovat geograficky odlišená portfolia termínovaných obchodů a opcí na akcie popř. akciových indexů, obchodovaná na
burze nebo OTC. Správní manažer může investovat do zakoupených nebo vystavených derivátů s písemnými pozicemi
zajištěnými vůči dalším derivátům nebo hotovosti a prostředkům peněžního trhu. U derivátů může správní manažer obecně
usilovat o přibližně rovnocenné vážení (jak v Evropě, Americe a na dálném Východě tak v rámci všech regionů, států s
dostatečně efektivním trhem derivátů). Správní manažer se může odchýlit od rovnocenného vážení s cílem atraktivnější
diverzifikace příležitostí či v reakci na nedostatek likvidity na jednom čí více trzích s deriváty. Správní manažer přivádí portfolio
pravidelně zpět k jeho cílovému vážení. Správní manažer může kdykoliv přidat či odstranit region či stát.
V okamžiku přepočtu lze současnou garantovanou hodnotu zvýšit s případným kladným rozdílem mezi čistou hodnotou aktiv na
jednu akcii a současnou garantovanou hodnotou. To by naznačovalo přerozdělení aktiv mezi různými kategoriemi investic.
• Maximálně 20 % čistých aktiv fondu lze přidělit k peněžní hotovosti u dané protistrany.
• OTC swapy se provádějí u prvotřídních finančních institucí, které se specializují na tento typ transakcí.
• OTC swapové transakce jsou kolateralizované ke snížení vystavení jedné protistrany pod 10 % čistých aktiv. Jistota jsou
likvidní dlužné cenné papíry s vysokým ratingem, prostředky peněžního trhu či peněžní prostředky pohybující se z trhu na trh na
denní bázi.
• Fond může investovat do dalších derivátů kromě úrokových swapů, opcí a termínovaných obchodů.
• V případě spojení derivátu s indexem je daný index dostatečně diverzifikovaný, představuje odpovídající referenční měřítko
trhu, který zastupuje, a je řádně zveřejňován.

Rizikový profil
Potenciální investoři by si měli před jakoukoli investicí pozorně pročíst celý text informačního letáku. Nemůžeme nijak zaručit, že
podfondy dosáhnou stanovených investičních cílů; ani výkonnost za minulá období není zárukou budoucí výkonnosti. Investic
se rovněž mohou dotknout nejrůznější změny v pravidlech týkajících se kontroly směnných kurzů, daní a srážek při výplatě či
změny v hospodářské a měnové politice.
Investoři berou na vědomí, že výkonnost podfondů může být nižší než stanovený cíl a že investovaný kapitál (po odečtení
registrační provize) nemusí být vrácen v plné výši.
Tento podfond je vystaven středně vysokému tržnímu a výkonnostnímu riziku.

Roční výkony
Class A

2009

2008

2007

Není k
dispozici,
uvedeno
30/09/09

Nepřidělen

Nepřidělen

Výkonnost za minulá období není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti neodrážejí provize a
náklady účtované při emisi či nákupu podílů.
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Profil typového investora
Bylo definováno pět investičních profilů: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní.
Tento úsek odpovídá profilu defenzivní.
Doporučený horizont investování: datum splatnosti jednotky podfondu
Tyto informace jsou indikativní a nepředstavují pro společnost žádný závazek.

Akcie – Kategorie “Class A”
Třída exklusivity A, kapitalizační akcie.
Kódy ISIN
LU0439780809

Provize a poplatky
Maximální výše periodické provize a nákladů podfondu
Správní
poplatek

Poplatek za
výkonnost

Distribuční
poplatek

Další náklady

Taxe
d‘abonnement

Total Expense
Ratio (TER) k
31/10/09

1,50%

žádná

žádná

0,20%

0,05%

1,78%

Class A

Komentáře ke správnímu poplatku
Kategorie “Class A” : Činí poplatek za správu fondů se zbývající dobou splatnosti 3 až 14 let 1,25 % a poplatek za správu
fondů se zbývající dobou splatnosti 0 až 3 roky maximálně 1 %.
Po zapsání společnosti v Bankovní, finanční a pojišťovací komisi je společnost rovněž povinna platit v Belgii roční poplatek,
vybíraný od organizací kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek veřejně obchodovaných společností v Belgii.
Maximální nepravidelné provize a náklady, které je povinen investor hradit investičnímu agentovi
Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

5,25%

1% (1)

žádná

Class A

(1) a v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Doplňující informace
Vyjádřeno v měně :
CHF
Čistá inventární hodnota (ČIH) :
Hodnota se vyčísluje v CHF každý den v Lucembursku, za podmínky, že byly finanční trhy představující podstatný podíl
(přibližně 50 %) aktiv podfondu otevřeny nejméně 1 den po dni, který byl použit pro vyčíslení předešlé čisté inventární hodnoty.
Je k dispozici v sídle Společnosti, u místních agentů a dále v jakýchkoliv novinách, které Správní rada určí.
Způsoby úpisu / převodu / zpětného odkupu :
K umožnění zpracování s konkrétní čistou hodnotou aktiv, musí být žádosti o úpis, směnu a odkup dodány místním zástupcům
či distributorům v Lucembursku nebo přímo přepravcem do 24.00 hod. v den předcházející den ocenění.
Žádosti o úpis, směnu a odkup zaslané faxem, emailem či jiným způsobem komunikace vyžadujícím ruční zpracování musí být
dodány do zástupci v Lucembursku před polednem v den předcházející dni ocenění.
Úhrada se u dotčených akcií provádí v jedné z kalkulovaných měn. Úhrada probíhá do dvou dnů, ve kterých se obchoduje, od
dne ocenění u vyjadřující měny na devizovém trhu.
Investor :
BNP PARIBAS S.A., Paříž, Francie
Správní společnost a centrální administrativa :
Do 30. června 2010:
Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Lucembursko
Od 1. července 2010:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg přejmenovaný na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Finanční správce :
BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F-75009 Paříž Francie
Zástupce pro výpočet ČIH, zástupce pro převody a pro obsah rejstříku :
Fastnet Luxembourg S.A., Lucembursko
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Depozitní banka :
BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk
Auditor :
Ernst & Young
7, Parc d’Activité Syrdall
L - 2520 Munsbach, Lucembursko
Dohlížecí orgán :
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
Kotace :
žádná
Datum uvedení :
Počáteční období upisování je stanoveno od 28. září do 29. září 2009 za cenu 100,00 CHF za akcii.
Upsané akcie musí být splaceny do 2. října 2009.
Počáteční čistá hodnota majetku je dne 30. září 2009 stanovena na úrovni 100,00 CHF za akcii.
Počáteční čistá hodnota majetku bude vypočtena dne 1. října 2009.
Historie :
žádná
Daňový režim :
Doporučuje se, aby se akcionáři informovali o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi v místě svého
původu, pobytu nebo bydliště.
Specifické informace :
Místní nabídka investiční společnosti může zahrnovat:
(i) možnost uzavřít smlouvu o spoření;
(ii) možnost, aby investor jmenoval distributora nebo místního zástupce, který bude pověřen zadáváním příkazů jménem
investora a na jeho účet a který se zaregistruje jako držitel akcií na účet skutečného akcionáře (tzv. zdánlivý vlastník);
(iii) možnost, aby místní zástupce účtoval investorovi poplatky za své služby.
Na základě žádosti je možné si zdarma vyžádat kompletní prospekt, výroční a půlroční zprávy a také další informace
následujícím způsobem :
 v sídle společnosti ;
 u zástupců pověřených finančními službami ;
 na internetové stránce site http://www.bnpparibas-ip.com.
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