Parijs, 13 februari 2020

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 om
de omschrijving van de ESG-analyse (Environmental, Social and Governance) die in het kader van het
beleggingsproces wordt uitgevoerd, te vervolledigen:
ODDO BHF Avenir

ODDO BHF Avenir Euro

ODDO BHF Avenir Europe

ODDO BHF Génération

De prospectussen van de fondsen ODDO BHF Avenir, ODDO BHF Avenir Euro, ODDO BHF Avenir Europe et
ODDO BHF Génération zullen worden gewijzigd om de volgende paragraaf op te nemen in de beschrijving van
het huidige beleggingsproces:
"Dit niet-financiële beoordelingssysteem beïnvloedt de algehele portefeuillestructuur doordat het de
blootstelling aan emittenten met een lagere ESG-beoordeling beperkt en wordt gebruikt om een bepaald
algemeen niveau van ESG-kwaliteit te waarborgen. In het bijzonder zal de gemiddelde beoordeling van
de portefeuille op onze interne ESG-beoordelingsschaal hoger zijn dan of gelijk zijn aan 3 op 5, waarmee
ten minste 20% van het beleggingsuniversum wordt geëlimineerd."
Daarom zal de portefeuille vanaf 14 februari 2020 een gemiddelde rating op onze interne ESG-beoordelingsschaal
moeten halen. Deze nieuwe vereiste zal de blootstelling van de fondsen aan emittenten met een lagere ESGbeoordeling beperken doordat ten minste 20% van het beleggingsuniversum van de fondsen wordt geëlimineerd.
Alle andere kenmerken van de fondsen blijven ongewijzigd.
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.

ODDO BHF Asset Management SAS, 12 boulevard de la Madeleine - 75440 Parijs Cedex 09 Frankrijk - Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - am.oddo-bhf.com
Maatschappij voor portefeuillebeheer, opgericht als een vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS), met een kapitaal van EUR 9.500.000,
Erkend door de Autorité des marchés financiers onder nr. GP 99011 – Handelsregister (RCS) 340 902 857 Parijs

ODDO BHF AVENIR EURO
Aandelenklasse CR-EUR:
Aandelenklasse CI-EUR:
Aandelenklasse CP-EUR:
Aandelenklasse GC-EUR:
Aandelenklasse CR-USD [H]:
Aandelenklasse CN-USD [H]:
Aandelenklasse CN-EUR:

FR0000990095
FR0010247783
FR0011571371
FR0011572486
FR0012658383
FR0012815926
FR0013274354

Parijs, 13/02/2020

ODDO BHF Asset Management SAS heeft in zijn hoedanigheid van beheermaatschappij (hierna de
"Beheermaatschappij") van het fonds ODDO BHF AVENIR EURO (hierna het "Fonds") besloten om de
omschrijving van de in aanmerking komende inschrijvers op aandelenklasse CP-EUR te wijzigen. Op deze
aandelenklasse kunnen voortaan Zwitserse en Spaanse financiële instellingen inschrijven die voor eigen rekening
beleggen of voor rekening van hun cliënten die een beheermandaat verleend of een contract voor beleggingsadvies
gesloten hebben, en die met de Beheermaatschappij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
De nieuwe omschrijving van de in aanmerking komende inschrijvers op aandelenklasse CP-EUR luidt als volgt:
"Uitsluitend bestemd voor Zwitserse en Spaanse financiële instellingen die voor eigen rekening beleggen
of voor rekening van hun cliënten die een beheermandaat verleend of een contract voor beleggingsadvies
gesloten hebben, en die met de Beheermaatschappij een samenwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten."
De andere kenmerken van het Fonds blijven volledig ongewijzigd.
Deze wijzigingen treden in werking op 14/02/2020.
De Documenten met essentiële beleggersinformatie van het Fonds van 14/02/2020 zijn in het Nederlands, Frans,
Engels, Duits, Spaans en Italiaans beschikbaar op de website am.oddo-bhf.com. Ze zijn tevens op aanvraag
verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. Het prospectus van dezelfde datum is in het Frans en het Engels
beschikbaar op de website am.oddo-bhf.com, en op aanvraag te verkrijgen bij de Beheermaatschappij.
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