Paris, den 25 september 2019
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS har i egenskap av förvaltningsbolag (”förvaltningsbolaget”)
beslutat att ändra prospektet för följande fonder (”fonderna”) inför Storbritanniens eventuella utträde
ur Europeiska unionen den 31 oktober utan avtal enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen:
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

Förvaltningsbolaget vill bibehålla möjligheten att utföra tillfälliga förvärv och avyttringar av
värdepapper och andra transaktioner som kan leda till användning av finansiella säkerheter med
motparter belägna i Storbritannien. Reglerna för geografisk fördelning och fondens kvalificering för
sparformen PEA (Plan d’Epargne en Actions) ändras inte.
Prospektet för fonderna ODDO BHF Active Micro Cap, ODDO BHF Active Small Cap och Oddo Cap
Horizons PME ETI ändras därmed så att dessa fonder kan att fortsätta investera i skuldförbindelser
emitterade av emittenter med säte i Storbritannien.
Därför har man valt att specifikt nämna Storbritannien i fondens prospekt där det hänvisas till
motparter i Europeiska unionen med vilka fonden kan utföra ovannämnda transaktioner eller till
emittenter av skuldförbindelser i Europeiska unionen.
Fondernas förvaltningsstrategier, risk- och avkastningsprofiler samt övriga egenskaper ändras inte.
Dessa ändringar påverkar inte fondernas kvalificering för sparformen PEA eftersom de
fortsättningsvis investerar mellan 75 och 100 procent av nettotillgångarna i företag som är godkända
för PEA.
Dessa ändringar träder i kraft den 25 september 2019.
Faktablad för investerare och prospekt för dessa fonder tillhandahålls på webbplatsen am.oddobhf.com och på begäran riktad till förvaltningsbolaget.
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