Parijs, 25 september 2019
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS heeft in zijn hoedanigheid van beheermaatschappij ("de
Beheermaatschappij") besloten om de prospectussen van de onderstaande fondsen ("de Fondsen")
te wijzigen ter voorbereiding op het eventuele vertrek zonder akkoord van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie op 31 oktober, volgens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie:
ODDO BHF Active All Cap
ODDO BHF Active Small Cap
ODDO BHF Avenir
ODDO BHF European Banks
ODDO BHF Valeurs Rendement
ODDO BHF ProActif Europe PEA

ODDO BHF Active Micro Cap
ODDO BHF Algo Min Var
ODDO BHF Avenir Euro
ODDO BHF Génération
Oddo Cap Horizons PME ETI
Pilotage Sélection Offensive

De Beheermaatschappij wilt namelijk de mogelijkheid behouden om ook in de toekomst repo- en
omgekeerde repotransacties en andere transacties met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
tegenpartijen die kunnen resulteren in het verstrekken van financiële zekerheden, af te sluiten. De
regels voor de geografische allocatie en de erkenning van de Fondsen voor het Franse
aandelenspaarplan Plan d'Epargne en Actions (PEA) blijven ongewijzigd.
De prospectussen van de Fondsen ODDO BHF Active Micro Cap, ODDO BHF Active Small Cap en
Oddo Cap Horizons PME ETI zullen bovendien worden aangepast zodat deze Fondsen kunnen
blijven beleggen in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door emittenten met statutaire zetel in het
Verenigd Koninkrijk.
Daarom is besloten het Verenigd Koninkrijk specifiek te vermelden in de prospectussen van de
Fondsen wanneer daarin verwezen wordt naar tegenpartijen uit de Europese Unie waarmee de
Fondsen de bovengenoemde transacties kunnen aangaan of naar emittenten van schuldbewijzen uit
de Europese Unie.
De toegepaste beheerstrategie, het risico-rendementsprofiel en de overige kenmerken van de
Fondsen blijven ongewijzigd. Deze wijzigingen zijn evenmin van invloed op de erkenning van de
Fondsen voor het Franse aandelenspaarplan PEA, aangezien ze tussen 75% en 100% van hun
nettovermogen zullen blijven beleggen in aandelen van ondernemingen die voor het PEA in
aanmerking komen.
Deze wijzigingen treden in werking op 25 september 2019.
De documenten met essentiële beleggersinformatie en de prospectussen van deze Fondsen zijn
beschikbaar op de website am.oddo-bhf.com, en op aanvraag te verkrijgen bij de
Beheermaatschappij.
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