Paris den 20 december 2019
SAMMANSLAGNING
MELLAN ODDO BHF ACTIVE ALL CAP
OCH ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP
Andelar i ODDO BHF Active All Cap
CR-EUR-andelar: FR0011160340
CI-EUR-andelar: FR0007044680
GC-EUR-andelar: FR0011603869
CL-EUR-andelar: FR0011651785
CN-EUR-andelar: FR 0013096344

Andelar i ODDO BHF Active Small Cap
CR-EUR-andelar: FR0011606268
CI-EUR-andelar: FR0011606276
GC-EUR-andelar: FR0011606284
CN-EUR-andelar: FR0013106739
CR-SEK [H]: FR0013238979

Bästa andelsägare,
Du är en av andelsägarna i ODDO BHF Active Small Cap (nedan kallad "den övertagande fonden") som kommer att
slås samman med ODDO BHF Active All Cap (nedan kallad "den absorberade fonden"), förvaltade av ODDO BHF
Asset Management SAS ("förvaltningsbolaget"), och vi är tacksamma för ditt förtroende.
I – Mål och utdelningspolicy
I syfte att fortlöpande förbättra och rationalisera erbjudandet och utbudet av värdepappersfonder som förvaltas av
bolagen inom koncernen ODDO BHF har förvaltningsbolaget beslutat att slå samman den absorberade fonden och
den övertagande fonden. Som en följd av en ökad volym räknar vi med att på så vis uppnå stordriftsfördelar
beträffande kostnaderna för fonderna. Förvaltningsbolaget anser även att det ligger i andelsägarnas intresse att slå
samman den absorberade och den övertagande fonden utifrån förvaltarnas bedömning att detta kommer förbättra
avkastningsutsikterna.
Den absorberade fonden har som investeringsmål att överträffa jämförelseindexet MSCI EMU Net Return EUR
genom att välja ut tillväxtaktier i euroområdet med en rimlig värdering och en placeringshorisont på minst fem år.
Den övertagande fonden har som mål att överträffa jämförelseindexet MSCI Europe Small Cap säkrat till EUR, med
en placeringshorisont på minst fem år.
I samband med denna åtgärd kommer den absorberade fonden att avvecklas och andelsägarna i den kommer att bli
andelsägare i den övertagande fonden. Om du redan är andelsägare i den övertagande fonden, då kommer din
situation inte att påverkas.
Mer exakt kommer andelarna i den absorberade fonden, som framgår av tabellen nedan, att övertas av den
övertagande fonden:
Andelar i den absorberade fonden
CR-EUR (ISIN-kod: FR0011160340)
CI-EUR (ISIN-kod: FR0007044680)
GC-EUR (ISIN-kod: FR0011603869)
CL-EUR (ISIN-kod: FR0011651785)
CN-EUR (ISIN-kod: FR 0013096344)

SAMMANSLAGNING

ABSORPTION

Andelar i den övertagande fonden
CR-EUR (ISIN-kod: FR0011606268)
CI-EUR (ISIN-kod: FR0011606276)
GC-EUR (ISIN-kod: FR0011606284)
CI-EUR (ISIN-kod: FR0011606276)
CN-EUR (ISIN-kod: FR0013106739)

Andelsägare av CR-EUR-andelar i den absorberade fonden kommer således att erhålla CR-EUR-andelar i den
övertagande fonden. Dessutom om andelsägare i den absorberade fonden så önskar, och med förbehåll för deras
godtagbarhet enligt bestämmelserna som framgår av prospektet till den övertagande fonden, kan de även teckna andra
andelsklasser i den övertagande fonden.

Denna sammanslagning/absorption godkändes av den franska tillsynsmyndigheten, Autorité des marchés financiers
(AMF), den 6 december 2019.
Den kommer att genomföras den 30 januari 2020 på grundval av föregående dags substansvärde per andel. I detta
sammanhang, och för att möjliggöra sammanslagningen, kommer möjligheten till teckning och inlösen av andelar i
den absorberade fonden att upphöra fem (5) bankdagar före ikraftträdandedatumet av denna sammanslagning, det vill
säga den 23 januari 2020.
Om du inte samtycker till ändringarna kan du begära inlösen av dina andelar utan kostnad under en
tidsperiod på 30 dagar från och med datumet för detta meddelande fram till den 23 januari 2020 (stopptiden
för handel). Om du samtycker till ändringarna krävs ingen ytterligare åtgärd från din sida.
Det bör påpekas att du även efter sammanslagningen kan begära inlösen av dina andelar utan kostnad eftersom den
övertagande fonden inte tar ut någon inlösenavgift.
Nedan finner du de huvudsakliga följderna av denna sammanslagning och dess villkor. Du kan alltid kontakta din
ordinarie rådgivare om du har några frågor.
II – Modifikationer på grund av förändringen
A – Riskprofilens utveckling
Ändringar av risk-/avkastningsprofilen: NEJ
Ökning av risk-/avkastningsprofilen: NEJ
Sammanslagningen har ingen inverkan på den övertagande fondens riskprofil.
B – Avgiftsändring
Avgiftshöjning: NEJ
Sammanslagningen har ingen inverkan på kostnader som faktureras den övertagande fonden.
D - Andra förändringar
Sammanslagningen har ingen inverkan på den övertagande fondens övriga egenskaper.

III – Villkor för sammanslagningen
Byteskursen mellan andelarna i den absorberade fonden och andelarna i den övertagande fonden fastställs utifrån
substansvärdet för respektive andelar i den absorberade och den övertagande fonden den 29 januari 2020 och
beräknas på sammanslagningens ikraftträdandedatum.
Därmed kommer andelsägarna i den absorberade fonden att i utbyte mot de andelar som de innehar i den absorberade
fonden få andelar, eller tusendelar av en andel, i den övertagande fonden.
Om andelsägare i den absorberade fonden på grund av byteskursen inte är berättigade till en hel tusendel av en andel i
den övertagande fonden erhåller de i stället den närmaste lägre hela tusendelen av en andel i den övertagande fonden.
Andelsägare i den absorberade fonden kan även, inom en månad efter dagen för sammanslagningen, begära en
kontant inlösen (som motsvarar värdet för delen av andelen i den övertagande fonden som är utestående) eller
använda detta saldo till att avgiftsfritt teckna en andel i den övertagande fonden genom att betala den kompletterande
delen kontant.
IV – Punkter som investeraren bör ha i åtanke
Vi vill påminna om vikten av att noga läsa den övertagande fondens faktablad och prospekt.
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Faktablad med basfakta för investerare om den övertagande fonden daterade den 25 september 2019 kommer att
finnas tillgängliga på engelska, franska, italienska, spanska, svenska och tyska på http://am.oddo-bhf.com samt på
begäran från förvaltningsbolaget. Den övertagande fondens prospekt, daterat den 25 september 2019, kommer att
finnas tillgängligt på franska och engelska på webbplatsen http://am.oddo-bhf.com och kan även erhållas på begäran
från förvaltningsbolaget.
Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att höra av dig. Du kan alltid kontakta din ordinarie
rådgivare om du har några frågor.

Vänliga hälsningar,

Nicolas CHAPUT
CEO
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SKATTEORDNING SOM GÄLLER FÖR ANDELSÄGARE BOSATTA I FRANKRIKE
För fysiska personer: Denna transaktion ger rätt till skatteuppskov. Skatteuppskovet innebär att denna sammanslagning
kommer att behandlas som ett skattemässigt neutralt mellanled för bytesåret (2018) och kommer inte tas upp för
inkomstskatt. Orealiserade vinster på bytesdatumet kommer att skjutas upp tills de värdepapper som erhålls genom denna
sammanslagning överlåts. Utifall byte med kontantersättning, kommer skatteuppskov endast att beviljas om erhållet belopp
inte överstiger 10 % av det nominella (eller substans-) värdet för de erhållna värdepapperen eller beloppet för
kapitalvinsten som realiseras under bytet.
För juridiska personer: Företag som är belagda företags- eller inkomstskatt när de beskattas enligt ett skattesystem för
faktisk vinst, BIC eller BA, och som realiserar en vinst eller förlust från bytet av värdepapperen, måste lämna in detta
resultat enligt bestämmelserna i artikel 38-5 i C.G.I. och enligt reglerna i bestämmelserna i avsnitt 209-O A 1° a. i C.G.I.

BERÄKNING AV BYTESKURS
Om referensdatumet hade varit den 15 oktober 2019 skulle sammanslagningen ha utförts enligt följande villkor:
Substansvärde för andelen CR-EUR i den absorberade fonden: 174,34 euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substansvärde för andelen CR-EUR i den övertagande fonden: 174,16 euro
Substansvärde för andelen CI-EUR i den absorberade fonden: 236,92 euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substansvärde för andelen CI-EUR i den övertagande fonden: 1 836,53 euro
Substansvärde för andelen GC-EUR i den absorberade fonden: 116,94 euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substansvärde för andelen GC-EUR i den övertagande fonden: 161,60 euro
Substansvärde för andelen CN-EUR i den absorberade fonden: 85,38 euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substansvärde för andelen CN-EUR i den övertagande fonden: 130,90 euro
Substansvärde för andelen CL-EUR i den absorberade fonden: 100,00 euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Substansvärde för andelen CI-EUR i den övertagande fonden: 1 836,53 euro
I utbyte mot en CR-EUR-andel i den absorberade fonden skulle den därmed ha betalat en andel och en tusendels andel av
CR-EUR-andelen i den övertagande fonden, samt en kontantersättning på 1 cent.
I utbyte mot en CI-EUR-andel i den absorberade fonden skulle den därmed ha betalat 129 tusendelar av CI-EUR-andelen i
den övertagande fonden, samt en kontantersättning på 1 cent.
I utbyte mot en GC-EUR-andel i den absorberade fonden skulle den därmed ha betalat 723 tusendelar av GC-EUR-andelen
i den övertagande fonden, samt en kontantersättning på 10 cent.
I utbyte mot en CN-EUR-andel i den absorberade fonden skulle den därmed ha betalat 652 tusendelar av CN-EUR-andelen
i den övertagande fonden, samt en kontantersättning på 3 cent.
I utbyte mot en CL-EUR-andel i den absorberade fonden skulle den därmed ha betalat 54 tusendelar av CI-EUR-andelen i
den övertagande fonden, samt en kontantersättning på 83 cent.
OMBALANSERING AV PORTFÖLJEN I DEN ABSORBERADE FONDEN
FÖRE SAMMANSLAGNINGEN
Förvaltningsbolaget har inte för avsikt att göra någon betydande ombalansering av den övertagande fonden innan
sammanslagningen/absorptionen genomförs.
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KOSTNADER KOPPLADE TILL SAMMANSLAGNINGEN
De juridiska kostnaderna såväl som de för rådgivning och administration i anslutning till förberedelse och genomförande
av sammanslagningen kommer att uppbäras till fullo av förvaltningsbolaget.
DOKUMENTATION SOM INNEHAS FÖR ANDELSÄGARNA
I enlighet med artikel 411-48 i den allmänna förordningen AMF, ska revisorerna för den absorberade och övertagande
fonden upprätta rapporter som validerar följande:
-

de kriterier som använts vid värdering av tillgången, i förekommande fall, skulder vid datumet för beräkningen av
byteskursen
i förekommande fall kontantersättning per andel eller aktie och
beräkningsmetoden för byteskursen och den faktiska byteskursen som fastställs vid beräkningsdatumet för denna
kurs.

Andelsägare i den absorberade och övertagande fonden kan erhålla ett exemplar av dessa rapporter kostnadsfritt på begäran
från förvaltningsbolaget.
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