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Aviso aos accionistas do ODDO BHF Euro High Yield Bond

IMPORTANTE:
ESTA CARTA EXIGE A SUA ATENÇÃO IMEDIATA.
SE TIVER ALGUMA QUESTÃO SOBRE O CONTEÚDO DESTA CARTA, DEVE
PROCURAR ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL INDEPENDENTE.
06/05/2019,
Caro Accionista,
Estamos a contactá-lo para o informar, na sua qualidade de accionista do ODDO BHF Euro
High Yield Bond, um subfundo da Sociedade (o “Subfundo”), da decisão do Conselho de
Administração de alterar a política de investimento do Subfundo.
Na sua qualidade de accionista do Subfundo, deve examinar cuidadosamente este
aviso e ler o prospecto actualizado da Sociedade (o “Prospecto”) que lhe é
disponibilizado na sede social da Sociedade.
Por favor, contacte o seu consultor financeiro, jurídico ou fiscal se tiver alguma questão
sobre o conteúdo deste aviso.
Os termos iniciados em maiúscula e não definidos aqui, têm os significados que lhes são
atribuídos no Prospecto.
1.

Alterações à política de investimento:
A estratégia actual do Subfundo é investir pelo menos 2/3 do seu activo total em
obrigações de elevado rendimento denominadas em euros (isto é, instrumentos de
dívida com notação inferior a investment grade com vencimentos iniciais de um ano
ou mais) de emitentes internacionais com uma notação mínima de B3 ou Batribuída por um serviço de notação internacionalmente reconhecido, tal
como a Moody's ou a S&P (ou considerados equivalentes pela sociedade gestora
da Sociedade (a “Sociedade Gestora”), ou utilizando a notação interna da
Sociedade Gestora), e um máximo de 10% em obrigações sem notação.
O Conselho de Administração decidiu alterar esta notação mínima de B-/B3 para
CCC/Caa2. Neste contexto, foi clarificado que se um título descer abaixo da

notação CCC ou Caa2, poderá será vendido no período de seis meses às normais
condições de mercado, e salvaguardando os interesses dos accionistas
Além disso, o prospecto foi modificado a fim de confirmar que o Subfundo não
investirá activamente em títulos de empresas em dificuldades (“distressed
securities”) e de explicar em maior detalhe o processo aplicado pela Sociedade
gestora em caso de descida da notação dos títulos que integram a carteira do
Subfundo. O prospecto indica agora que, caso 10% ou mais dos títulos sejam alvo
de uma descida de notação ao ponto de tais títulos poderem ser considerados
como distressed, conforme definição dada no prospecto, a proporção acima de 10%
será vendida o mais rapidamente possível, às normais condições de mercado, e
salvaguardando os interesses dos Accionistas.
Além disso, o índice de referência face ao qual o desempenho do Subfundo é
comparado (Índice BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Non-Financial Fixed
Floating Rate Constrained) será substituído pelo Índice BofA Merrill Lynch Euro
High Yield Fixed Floating Rate Constrained Bond ex Financials (HEAE), o qual
inclui notações “C”, para fins de alinhamento com a alteração da estratégia de
investimento descrita acima.
No restante, a estratégia de investimento do Subfundo permanece inalterada.
2.

Documentos adicionais disponíveis
O Prospecto actualizado e o documento com as informações fundamentais
destinadas aos investidores do Subfundo estarão disponíveis gratuitamente na
sede social da Sociedade.
***
Se não estiver de acordo com as alterações acima mencionadas, poderá solicitar o
resgate das suas acções do Subfundo, sem quaisquer encargos, durante o período
de um mês com início a contar da data do presente aviso. Esta alteração produzirá
efeitos após o termo do período.

Melhores cumprimentos,
O Conselho de Administração

