ODDO BHF Immobilier
ODDO BHF Avenir Europe
ODDO BHF Active Small Cap
ODDO BHF Active Micro Cap
(”fonderna”)

Paris den 19 maj 2021

ODDO BHF Asset Management SAS har i egenskap av fondens förvaltningsbolag
(”förvaltningsbolaget”) beslutat att skapa en ny andelsklass CR-SEK [H] med följande egenskaper:

ODDO BHF
Immobilier
ODDO BHF
Avenir Europe
ODDO BHF
Active Small Cap
ODDO BHF
Active Micro
Cap

Minsta belopp
vid första
teckning
1 tusendel av en
andel
1 tusendel av en
andel

ISIN

Ursprungligt
andelsvärde

FR00140034W4

100 SEK

FR0013326311

100 SEK

FR0013238979

100 SEK

100 SEK

FR00140034X2

100 SEK

100 SEK

Minsta belopp vid
följande
teckningstillfällen
1 tusendel av en
andel
1 tusendel av en
andel
1 tusendel av en
andel
1 tusendel av en
andel

CR-SEK [H]-andelarna är noterade i svenska kronor och säkrade mot valutarisken mellan svenska
kronor och euro i syfte att begränsa avkastningsvariationer i förhållande till andelar i euro, men det finns
en återstående risk på högst 3 procent. De är öppna för alla typer av tecknare, men framför allt fysiska
personer.
Avgifterna för andelarna är följande:
Förvaltningsavgift

Resultatrelaterad
avgift

ODDO BHF
Immobilier

Högst 1,8 %
inklusive skatt*

Högst 20 % om fondens
avkastning är positiv

4 % inklusive
skatt

Ingen

ODDO BHF
Avenir
Europe
ODDO BHF
Active Small
Cap

2%
högst inklusive
skatt*

Högst 20 % om fondens
avkastning är positiv

4 % inklusive
skatt

Ingen

Högst 2,1 %
inklusive skatt

Högst 20 % om fondens
avkastning är positiv

4 % inklusive
skatt

Ingen

Högst 2,4 %
inklusive skatt

Högst 20 % om fondens
avkastning är positiv

4 % inklusive
skatt

Ingen

ODDO BHF

Insättningsavgift Uttagsavgift
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Active Micro
Cap
*Förvaltningsavgiften uttrycks i % av nettotillgångarna inklusive skatt, UCITS-fonder undantagna.
Fondernas övriga egenskaper förblir oförändrade.
Dessa ändringar träder i kraft den 20 maj 2021.
Faktabladen med basfakta för investerare för fonden, daterade den 20 maj 2021, kommer att finnas
tillgängliga på franska och engelska, samt på alla andra språk i länder där fonderna marknadsförs, på
webbplatsen www.am.oddo-bhf.com och kan även erhållas på begäran hos förvaltningsbolaget.
Prospekten, daterade samma dag, kommer att finnas tillgängliga på franska och engelska på webbplatsen
www.am.oddo-bhf.com och kan även erhållas på begäran från förvaltningsbolaget.
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