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Prezentul Prospect este valabil numai în cazul în care este însoțit de cel mai recent raport anual
disponibil și, după caz, de raportul semestrial neauditat, în cazul care acesta a fost publicat de la ultimul
raport anual. Aceste rapoarte fac parte integrantă din prezentul Prospect.
De asemenea, pe lângă prezentul Prospect, Societatea a adoptat un Document cu Informații cheie
destinate investitorilor, pentru fiecare clasă, care conține informații cheie cu privire la aceste clase.
Documentul cu Informații cheie destinate investitorilor este disponibil gratuit la sediul social al Societății,
al Societății de administrare sau al Depozitarului.
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PARTEA I

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA
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INFORMAȚII IMPORTANTE
Moorea Fund („Societatea”) este o societate de investiții cu capital variabil (SICAV) constituită în temeiul
legislației luxemburgheze și menționată pe lista oficială a organismelor de plasament colectiv, autorizată în
conformitate cu Partea I din legea din 17 decembrie 2010 („Legea din 2010”) privind organismele de
plasament colectiv care a implementat în legislația luxemburgheză (i) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor
administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și (ii) măsurile de
implementare a Directivei 2009/65/CE.
Cu toate acestea, această înregistrare nu necesită aprobarea sau respingerea din partea unei autorități din
Luxemburg cu privire la caracterul adecvat sau corectitudinea acestui Prospect sau a(l) oricărui document cu
Informații cheie destinate investitorilor referitor în general la Societate sau punctual la orice Clasă de acțiuni.
Orice declarație contrară trebuie considerată ca fiind neautorizată și ilegală.
Membrii Consiliului de Administrație al Societății („Administratorii” sau, împreună, „Consiliul de
Administrație”), ale căror nume apar în secțiunea Consiliul de Administrație, acceptă responsabilitatea
comună în ceea ce privește informațiile și declarațiile cuprinse în prezentul Prospect și în orice document cu
Informații cheie destinate investitorilor emis pentru fiecare Clasă de acțiuni. După cunoștințele și convingerile
Administratorilor (care au luat toate măsurile rezonabile posibile pentru a se asigura că este așa), informațiile
și declarațiile cuprinse în prezentul Prospect sunt corecte la data indicată în acesta și nu există nicio
omisiune importantă care ar face ca orice astfel de declarații sau informații să fie incorecte. Nici furnizarea
acestui Prospect sau a Informațiilor cheie destinate investitorilor, nici oferirea, emiterea sau vânzarea de
acțiuni nu vor constitui o declarație conform căreia informațiile oferite în prezentul Prospect sau orice
Informații cheie destinate investitorilor vor fi corecte în orice moment ulterior datei sale/lor. Orice informație
sau declarație care nu se regăsește în prezentul Prospect sau în Informațiile cheie destinate investitorilor
sau în rapoartele financiare care fac parte integrantă din prezentul Prospect trebuie considerată ca fiind
neautorizată.
Pentru a se ține seama de orice modificare semnificativă de la nivelul Societății (inclusiv, dar fără a se limita
la emiterea de noi acțiuni), prezentul Prospect va fi actualizat atunci când este cazul. Prin urmare, potențialii
investitori trebuie să se intereseze dacă a fost întocmită o versiune nouă a prezentului Prospect și dacă sunt
disponibile Informații cheie destinate investitorilor.
Informațiile cheie destinate investitorilor vor reprezenta informații precontractuale. Acestea trebuie să fie
corecte, clare și neînșelătoare. Acestea trebuie să fie conforme cu părțile relevante ale Prospectului.
Nu poate fi angajată răspunderea civilă a niciunei persoane doar pe baza Informațiilor cheie destinate
investitorilor, incluzând orice traducere a acestora, decât dacă acestea sunt înșelătoare, incorecte sau
neconforme cu părțile relevante ale prospectului. Informațiile cheie destinate investitorilor trebuie să conțină
un avertisment clar în sensul că nu este angajată răspunderea civilă doar pe baza informațiilor destinate
investitorilor, incluzând traducerile acestora, decât dacă acestea nu îndeplinesc condițiile alineatului de mai
sus.
Pentru termenii utilizați în cadrul acestui Prospect, în cazul în care nu sunt definiți în prezentul, vă rugăm să
consultați Glosarul de termeni din Anexa D.
RESPONSABILITATEA INVESTITORILOR
Potențialii investitori trebuie să analizeze prezentul Prospect și fiecare dintre Informațiile cheie relevante
destinate investitorilor cu atenție și integral și să se consulte cu propriii consilieri juridici, fiscali sau financiari
în legătură cu: (i) cerințele legale din cadrul propriilor țări pentru achiziționarea, deținerea, răscumpărarea
sau cedarea de acțiuni; (ii) orice restricții de schimb la care sunt supuși în țara lor de origine în ceea ce
privește achiziționarea, deținerea, răscumpărarea sau cedarea de acțiuni și în legătură cu (iii) consecințele
juridice, fiscale, financiare sau de altă natură privind subscrierea, achiziționarea, deținerea, răscumpărarea
sau cedarea de acțiuni. Potențialii investitori trebuie să solicite sfaturile propriilor consilieri juridici, fiscali și
financiari în cazul în care au îndoieli cu privire la conținutul prezentului Prospect sau oricare dintre
Informațiile cheie destinate investitorilor.
Societatea atrage atenția investitorilor asupra faptului că orice investitor va fi în măsură să își exercite pe
deplin drepturile de investitor direct în raport cu Societatea (în special dreptul de a participa la adunările
generale ale acționarilor) numai în cazul în care investitorul este el însuși înregistrat în nume propriu în
registrul acționarilor Societății. În cazurile în care un investitor investește în Societate printr-un intermediar
care investește în Societate în nume propriu, dar în favoarea investitorului, există posibilitatea ca investitorul
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să nu își poată exercita întotdeauna anumite drepturi de acționar în mod direct în raport cu Societatea.
Investitorii sunt sfătuiți să apeleze la consiliere cu privire la drepturile lor.
INVESTITORII ȚINTĂ
Societatea vizează atât investitorii mici sau persoane fizice, cât și investitorii instituționali. Profilul
investitorului tipic pentru fiecare Clasă de acțiuni este descris în fiecare dintre Informațiile cheie relevante
destinate investitorilor.
RESTRICȚIILE PRIVIND DISTRIBUȚIA ȘI VÂNZAREA
La data prezentului Prospect, Societatea a fost autorizată pentru a face oferte în Luxemburg. Societatea sau
Sub-Fondul (Sub-Fondurile) specific(e) po(a)t(e) primi ulterior autorizația de distribuție în alte jurisdicții. Cu
toate acestea, nu a fost demarată nicio procedură care să permită oferirea acțiunilor sau distribuția
prezentului Prospect sau a Informațiilor cheie destinate investitorilor în nicio altă jurisdicție a cărei legislație
sau ale cărei reglementări în vigoare să impună o astfel de procedură. Prin urmare, prezentul Prospect nu
poate fi distribuit în scopul oferirii sau al vânzării acțiunilor prin abordare directă în nicio jurisdicție și în nicio
situație în care o astfel de oferire sau atragere de clientelă prin abordare directă nu este autorizată.
Nicio persoană care primește un exemplar al prezentului Prospect sau al oricăror Informații cheie destinate
investitorilor într-o jurisdicție nu poate considera prezentul Prospect sau orice Informații cheie destinate
investitorilor ca reprezentând o invitație la subscrierea de acțiuni decât dacă, în jurisdicția în cauză, o astfel
de invitație poate fi făcută în mod legal fără respectarea unor cerințe de înregistrare sau a altor cerințe
legale.
Acțiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii valorilor mobiliare din 1933 din SUA (cu
modificările ulterioare) („Legea din 1933”) sau al legislației privind valorile mobiliare a oricărui stat american.
Acțiunile nu pot fi oferite, vândute sau distribuite în mod direct sau indirect în cadrul SUA, al teritoriilor sau
posesiunilor sale, inclusiv statele și Districtul federal Columbia („SUA”), sau către sau în contul sau în
favoarea oricărei „persoane americane”, respectiv un cetățean sau rezident al SUA, orice corporație,
parteneriat sau altă entitate înființat(ă) sau organizat(ă) în conformitate cu legile din SUA sau orice persoană
care intră sub incidența definiției termenului de „persoană americană” în conformitate cu Regulamentul S,
promulgat în temeiul Legii din 1933 („persoană americană”), decât prin derogare de la sau printr-o
tranzacție care nu se supune cerințelor de înregistrare ale Legii din 1933 și oricărei legislații aplicabile privind
valorile mobiliare. Orice ofertă repetată sau revânzare a oricărei acțiuni în SUA sau către persoane
americane ar putea reprezenta încălcarea legislației din SUA. Fiecare solicitant de acțiuni va trebui să
confirme dacă este „persoană americană”.
Acțiunile sunt oferite în afara SUA în baza unei scutiri de la înregistrarea în conformitate cu Regulamentul S
în temeiul Legii din 1933, iar, în cazul în care vor fi oferite în SUA, acestea vor fi oferite unui număr limitat de
„investitori acreditați” (conform definiției de la Regula 501(a) a Regulamentului D din cadrul Legii din 1933),
în baza derogării plasamentelor private de la cerințele de înregistrare prevăzute de Legea din 1933, în
secțiunea 4(2) a Legii din 1933, și de Regulamentul D de față.
Societatea nu va fi înregistrată în temeiul Legii societăților de investiții din 1940 a SUA. Pe baza
interpretărilor Legii societăților de investiții de către personalul Comisiei de Valori Mobiliare și Operațiuni
Bursiere din SUA (Securities and Exchange Commission – „SEC”) cu privire la societățile de investiții
străine, în cazul în care Societatea are peste o sută de beneficiari efectivi, deținători ai valorilor sale
mobiliare care sunt persoane americane, poate fi supusă cerințelor de înregistrare în conformitate cu Legea
societăților de investiții. Administratorii nu vor permite cu bună știință ca numărul deținătorilor de acțiuni care
sunt persoane americane să depășească nouăzeci (sau orice număr mai mic pe care îl pot stabili
Administratorii). Pentru a se asigura că această limită este menținută, Administratorii pot refuza să
înregistreze un transfer de acțiuni către sau în contul oricărei persoane americane și pot solicita
răscumpărarea obligatorie a acțiunilor deținute efectiv de către persoane americane. Societatea își
păstrează dreptul de a oferi o singură Clasă de acțiuni pentru subscriere în orice jurisdicție anume, în special
pentru a respecta legislația, obiceiurile și practicile de afaceri de la nivel local sau obiectivele comerciale ale
Societății.
FOLOSIREA ACESTUI PROSPECT ȘI INFORMAȚIILOR CHEIE DESTINATE INVESTITORILOR
Acțiunile din cadrul oricărui Sub-Fond descris în acest Prospect, precum și în Informațiile cheie
relevante destinate investitorilor sunt oferite doar în baza informațiilor incluse acolo și (dacă este
cazul) în orice act adițional la acest(e)a și în cel mai recent raport anual auditat și în orice raport
semestrial ulterior al Societății.
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Orice alte informații sau declarații suplimentare transmise sau făcute de către orice distribuitor, intermediar,
dealer, broker sau altă persoană trebuie ignorate și, în consecință, nu trebuie folosite. Nicio persoană nu a
fost autorizată să ofere niciun fel de informații sau să facă niciun fel de declarații în legătură cu oferirea de
acțiuni în afară de cele incluse în acest Prospect și (dacă este cazul) în orice act adițional la acesta și în
orice raport anual sau semestrial ulterior pentru Societate, iar, dacă astfel de informații sau declarații au fost
transmise sau făcute, nu trebuie folosite ca și când ar fi fost autorizate de către Administratori, societatea de
administrare, administratorul de investiții, banca depozitară sau agentul administrativ. Declarațiile din acest
Prospect sunt bazate pe legislația și practica în vigoare în Luxemburg, la data prezentului Prospect și pot fi
supuse modificărilor. Nici furnizarea prezentului Prospect sau a Informațiilor cheie destinate investitorilor, nici
emiterea de acțiuni nu sugerează sau constituie în niciun caz o declarație cum că afacerile Societății nu s-au
modificat de la data prezentului.
La cerere, potențialii investitori pot obține, cu titlu gratuit, un exemplar al prezentului Prospect și al
Informațiilor cheie destinate investitorilor cu privire la Clasa (Clasele) de acțiuni în care investesc, al
rapoartelor financiare anuale și semestriale ale Societății și al Actului constitutiv, de la sediul social al
Societății, al societății de administrare sau al băncii depozitare.
Societatea va pune la dispoziția investitorilor Informațiile cheie destinate acestora, în timp util, înainte de
propunerea privind subscrierea de acțiuni. Societatea va oferi Informațiile cheie destinate investitorilor către
producătorii produselor și intermediarii care vând acțiunile investitorilor sau care le oferă acestora
consultanță în legătură cu potențialele investiții în Societate sau în produse care oferă expunere față de
Societate, la cererea acestora. Intermediarii care vând sau oferă consultanță investitorilor cu privire la
potențialele investiții în Societate trebuie să le furnizeze clienților sau potențialilor clienți ai acestora
Informațiile cheie destinate investitorilor.
Informațiile cheie destinate investitorilor vor fi furnizate investitorilor cu titlu gratuit. Informațiile cheie
destinate investitorilor pot fi livrate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Investitorii vor
primi un exemplar tipărit la cerere și cu titlu gratuit de la sediul social al Societății, al societății de
administrare sau al băncii depozitare. Elementele esențiale ale Informațiilor cheie destinate investitorilor
trebuie să fie actualizate.
RISCURILE INVESTIȚIEI
Investiția în orice Sub-Fond prezintă un grad de risc financiar, care poate varia între Sub-Fonduri.
Valoarea acțiunilor și profitul generat de acestea pot crește sau scădea, existând posibilitatea ca
investitorii să nu își poată recupera suma investită inițial. Factorii riscului de investiție pe care un
investitor ar trebui să îi ia în considerare sunt prezentați în Anexa C, intitulată Considerații speciale
referitoare la riscuri și factori de risc.
Societatea nu reprezintă o obligație pentru, și nici nu este garantată de, societatea de administrare,
administratorul de investiții sau orice altă persoană afiliată sau filială a Société Générale.
POLITICA PRIVIND AJUSTAREA PORTOFOLIULUI LA SCHIMBĂRILE PIEȚEI („MARKET TIMING”) ȘI
PRIVIND TRANZACȚIONAREA DUPĂ ÎNCHIDEREA BURSEI („LATE TRADING”)
Societatea nu permite cu bună știință investițiile asociate practicilor de market timing, dat fiind faptul că astfel
de practici pot afecta în mod negativ interesele tuturor acționarilor.
Conform Circularei CSSF nr. 04/146, market timing-ul trebuie interpretat ca o metodă de arbitraj prin
intermediul căreia un investitor subscrie și răscumpără sau convertește în mod sistematic unitățile sau
acțiunile aceluiași OPC într-o perioadă scurtă de timp, profitând de diferențele de fus orar și/sau de
imperfecțiunile sau deficiențele metodei de determinare a valorii activului net (așa cum este definită mai jos,
în capitolul „Introducere”) al OPC.
Anumite oportunități pot apărea pentru practicantul de market timing în cazul în care valoarea activului net
(așa cum este definită în continuare) al OPC se calculează pe baza prețurilor pieței care nu mai sunt
actualizate (prețuri caduce) sau în cazul în care OPC deja calculează valoarea activului net atunci când încă
se pot emite ordine.
Practicile de market timing nu sunt acceptabile, deoarece pot afecta performanța OPC-ului printr-o creștere
a costurilor și/sau pot genera o diluare a profitului.
Prin urmare, Administratorii vor putea, ori de câte ori vor considera că este cazul și la libera lor alegere, să îi
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determine pe Agentul de înregistrare, respectiv pe Agentul administrativ să pună în aplicare oricare dintre
următoarele măsuri:
- Să îl determine pe Agentul de înregistrare să respingă orice cerere de conversie și/sau subscriere de
acțiuni din partea investitorilor pe care acesta îi consideră practicanți de market timing.
- Agentul de înregistrare poate combina acțiuni care se află sub proprietate sau control comun în scopul de
a stabili dacă o persoană sau un grup de persoane poate fi considerat(ă) ca implicat(ă) în practici de market
timing.
- În cazul în care un Sub-Fond este investit în principal pe piețe care sunt închise în momentul în care SubFondul este evaluat, în perioadele de volatilitate a piețelor, îl poate determina pe agentul administrativ să
permită ca valoarea activului net per acțiune să fie ajustată pentru a reflecta cu mai multă exactitate valoarea
justă a investițiilor Sub-Fondului la momentul evaluării.
Prin late trading se înțelege acceptarea unui ordin de subscriere (sau de conversie sau răscumpărare) după
expirarea termenului limită relevant pentru tranzacționare în ziua de tranzacționare respectivă și executarea
unui astfel de ordin la prețul stabilit pe baza valorii activului net aplicabile aceleiași zile de tranzacționare.
Late trading-ul este strict interzis.
PROTECȚIA DATELOR
În conformitate cu prevederile legislației europene privind protecția datelor (inclusiv Regulamentul general al
UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) („GDPR”)) și ale legii din 1 august 2018 privind
organizarea Comisiei Naționale pentru Protecția Datelor („CNPD”) și privind punerea în aplicare a GDPR, cu
modificările ulterioare („Legea privind protecția datelor din Luxemburg”), acționarii sunt informați că
Societatea, în calitate de operator de date, colectează, păstrează și prelucrează, prin mijloace electronice
sau de altă natură, datele furnizate de către acționari în momentul subscrierii în scopul oferirii serviciilor
solicitate de către acționari și al respectării obligațiilor sale legale, incluzând, dar fără a se limita la obligațiile
de raportare fiscală (dacă este cazul).
Datele prelucrate pot include, în special, numele, adresa și datele de contact ale acționarului, suma investită,
detalii privind rezidența fiscală („date cu caracter personal”).
Acționarul poate, la libera sa alegere, să refuze comunicarea datelor sale cu caracter personal către
Societate. În acest caz, Consiliul de Administrație poate respinge cererea sa de subscriere a acțiunilor în
cadrul Societății. Mai mult, nefurnizarea informațiilor solicitate poate atrage răspunderea acționarului pentru
orice penalități sau alte costuri rezultate și/sau răscumpărarea obligatorie a acțiunilor sale în cadrul
Societății.
În speță, datele cu caracter personal furnizate de către acționari sunt prelucrate în scopul: (i) menținerii
Registrului Acționarilor, (ii) prelucrării subscrierilor, răscumpărărilor și conversiilor de acțiuni și a plăților
distribuțiilor către acționari, (iii) menținerii controalelor cu privire la practicile de late trading și market timing,
(iv) respectării normelor aplicabile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, (v) identificării și
raportării fiscale și în scop de (vi) marketing.
Un acționar se poate opune utilizării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing. Această
obiecție trebuie înaintată în scris Societății la următoarea adresă:
Moorea Fund
Place de la gare nr. 28-32,
L-1616 Luxemburg,
Marele Ducat al Luxemburgului
Societatea poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal uneia sau mai multor entități („persoanele
împuternicite de către operator”) din Uniunea Europeană („UE”) sau din alte țări, despre care Comisia
Europeană sau CNPD consideră că oferă un nivel corespunzător de protecție (cum ar fi Agentul
administrativ, Agentul de înregistrare și Agentul de transfer), sau care se află în afara acestor țări (cum ar fi
orice agenți și/sau reprezentanți de facilitate).
Pentru a permite Societății să prelucreze datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus și în
niciun alt scop, acționarii își dau consimțământul, prin investirea în cadrul Societății, față de divulgarea și
transferarea datelor lor cu caracter personal atât în țările care asigură un nivel corespunzător de protecție,
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cât și în alte țări, care este posibil să nu aibă legi de protecție a datelor la fel de stricte ca cele din UE.
Datele cu caracter personal pot fi transferate terților, cum ar fi organele guvernamentale sau de
reglementare, inclusiv autoritățile fiscale (în special pentru respectarea FATCA – Legea SUA
privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate și CRS – standardul comun de raportare,
după cum se precizează în continuare în prezentul Prospect), auditorii și contabilii din Luxemburg, precum și
din alte jurisdicții. Societatea se angajează să nu transfere datele cu caracter personal niciunei alte terțe
părți în afara persoanelor împuternicite de către operator decât dacă acest lucru este impus prin lege sau cu
acordul prealabil al acționarului respectiv.
Fiecare acționar are dreptul de a-și accesa datele proprii cu caracter personal, putând solicita o rectificare a
acestora în cazurile în care aceste date sunt inexacte și/sau incomplete. În aceste scopuri, acționarul poate
lua legătura cu Societatea în scris la adresa indicată mai sus.
Pentru evitarea oricărei ambiguități, este înțeles faptul că anumite date cu caracter personal pot fi colectate,
înregistrate, stocate, adaptate, transferate sau prelucrate în alt mod și folosite de Societate, Agentul de
înregistrare, Societatea de administrare și alți intermediari financiari. În speță, astfel de date pot fi prelucrate
în scopul administrării unui comision de cont și de distribuție, al identificării cazurilor de spălare a banilor în
conformitate cu Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării
(astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului), cu standardul OCDE pentru schimbul
automat de informații financiare privind conturile (denumit în mod obișnuit „Standardul comun de
raportare”) și cu oricare alt regim privind schimbul de informații la care Societatea ar putea fi supusă
periodic, și în scopul furnizării de servicii pentru clienți. Astfel de informații nu vor fi transmise niciunei terțe
părți neautorizate.
Potențialii investitori trebuie să rețină că, prin completarea contractului de subscriere, furnizează informații
care pot constitui date cu caracter personal în sensul legislației europene privind protecția datelor (inclusiv
Directiva UE privind protecția datelor (95/46/CE), Regulamentul general UE privind protecția datelor
(Regulamentul (UE) 2016/679) (denumit în continuare „GDPR”) și oricare altă legislație UE sau națională
care implementează sau completează cele de mai sus). Utilizarea datelor cu caracter personal pe care
investitorii le furnizează Societății în formularul de subscriere este reglementată de GDPR și de condițiile
unui aviz de confidențialitate care va fi furnizat investitorilor. Operatorul datelor cu caracter personal furnizate
de către investitori este Societatea.
Prin subscrierea de acțiuni, orice acționar își exprimă consimțământul față de o astfel de prelucrare a
datelor sale cu caracter personal. Acest consimțământ este perfectat în scris prin formularul de
subscriere utilizat de către intermediarul în cauză.
FATCA
Dispozițiile privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate („Foreign Account Tax
Compliance”) din Legea privind stimulentele de ocupare a forței de muncă pentru refacerea forței de muncă
din SUA din luna martie 2010 („FATCA”) impun, în general, raportarea către administrația fiscală americană
(„Internal Revenue Service”) a deținerii directe și indirecte de către persoanele americane a conturilor în
afara SUA și a entităților din afara SUA (în sensul dispozițiilor FATCA). Nefurnizarea informațiilor solicitate
va conduce la aplicarea unui impozit cu reținere la sursă de 30% anumitor venituri provenite din SUA
(inclusiv dividende și dobânzi) și veniturilor brute din vânzarea sau alte forme de cedare de bunuri care pot
genera dobânzi sau dividende în SUA.
TRANZACȚIILE DE FINANȚARE CU VALORI MOBILIARE
Societatea nu este autorizată să încheie tranzacții reglementate de Regulamentul UE 2015/2365 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de
finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr.
648/2012 („SFTR”).
În cazul în care un anumit Sub-Fond încheie tranzacții reglementate de SFTR, Prospectul va fi modificat și
toate informațiile relevante vor fi divulgate în partea privind Generalitățile a Prospectului și în Anexa SubFondului relevant în conformitate cu articolul 14.2 din SFTR.
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ORGANIZAREA FONDULUI

MOOREA FUND
Societate de investiții cu capital variabil
Place de la gare nr. 28-32
L-1616 Luxemburg
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
PREȘEDINTE:
Alexandre CEGARRA, Director General, Société Générale Private Wealth Management S.A., Luxemburg
ADMINISTRATORI:
Julie FOLLET, Director de Soluții de Fond, Société Générale Private Wealth Management S.A., Luxemburg
Sébastien LAOUREUX, Director de Operațiuni, Société Générale Private Wealth Management S.A.,
Luxemburg
Laurent PICHONNIER, Administrator independent, Luxemburg.
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE
Société Générale Private Wealth Management S.A.
Avenue Emile Reuter nr. 11
L-2420 Luxemburg
Consiliul de Supraveghere al Societății de administrare
Sophie MOSNIER;
Olivia TOURNIER;
Brendan ROBIN;
Olivier LECLER;
Olivier PACCALIN;
Marc DUVAL;
Guillaume de MARTEL.
Consiliul de Administrație al Societății de administrare
Alexandre CEGARRA;
David SEBAN-JEANTET;
Sebastien LAOUREUX.
ADMINISTRATORII DE INVESTIȚII
Société Générale Private Wealth Management S.A.
Avenue Emile Reuter nr. 11
L-2420 Luxemburg
SG Kleinwort Hambros Bank Limited
St James’s Square nr. 8
Londra, SW1Y 4JU, Regatul Unit
Société Générale Private Banking Monaco
Avenue de Grande Bretagne nr. 11
MC-98000 Monaco
Lyxor Asset Management S.A.S.
Cours Valmy nr. 17
Tours Société Générale
F-92800 Puteaux, Franța
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SG 29 Haussmann
Boulevard Haussmann nr. 29
F-75009 Paris, Franța
J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd
Victoria Embankment nr. 60
Londra EC4Y 0JP, Regatul Unit
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Throgmorton Avenue nr. 12
Londra, EC2N 2DL, Regatul Unit
SUB-ADMINISTRATORUL DE INVESTIȚII pentru Sub-Fondul Moorea Fund- Sustainable Emerging
Markets Equity
BlackRock Asset Management North Asia Limited
Turnul Champion, etajele 15-17
Garden Road nr. 3, Central,
Hong Kong
CONSILIERUL ADMINISTRATORULUI DE ACTIVE pentru Sub-Fondul Moorea Fund- Sustainable US
Equity și Moorea Fund- Sustainable Emerging Markets Equity
Lyxor Asset Management S.A.S.
Cours Valmy nr. 17
Tours Société Générale
F-92800 Puteaux, Franța
CONSILIERUL PRIVIND INVESTIȚIILE pentru Sub-Fondul Moorea Fund- Global Alternative
Opportunities
Société Générale Private Banking (Suisse)
Rue du Rhône nr. 8, Case Postale 5022
CH-1211 Genève 11, Elveția
CONSILIERUL PRIVIND INVESTIȚIILE pentru Sub-Fondul Moorea Fund- Sustainable Climate Action
SG 29 Haussmann
boulevard Haussmann nr. 29
F-75009 Paris, Franța
BANCA DEPOZITARĂ ȘI AGENTUL PLĂTITOR PRINCIPAL
Société Générale Luxembourg
Avenue Emile Reuter nr. 11
L-2420 Luxemburg
AGENTUL ADMINISTRATIV, CORPORATIV ȘI DOMICILIAR
Société Générale Luxembourg
(Centrul operațional): Place de la gare nr. 28-32
L-1616 Luxemburg
AGENTUL DE ÎNREGISTRARE
Société Générale Luxembourg
(Centrul operațional): Place de la gare nr. 28-32
L-1616 Luxemburg
AUDITORUL SOCIETĂȚII
Deloitte Audit
Boulevard de Kockelscheuer nr. 20
L-1821 Luxemburg
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LISTA SUB-FONDURILOR
Gama de Sub-Fonduri disponibile la data
Prospectului

Administratorii de investiții

Moorea Fund – Sustainable Structured Income

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Sustainable European Equity
Quality Income

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Target Return Fund

SG Kleinwort Hambros Bank Limited

Moorea Fund – Sterling Bond Fund Strategy

SG Kleinwort Hambros Bank Limited

Moorea Fund – Sustainable Euro High Yield

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Sustainable Euro Fixed Income

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Sustainable Floating Rate Income

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Sterling Income Focus

SG Kleinwort Hambros Bank Limited

Moorea Fund – Global Alternative Opportunities

Lyxor Asset Management S.A.S.

Moorea Fund – Global Balanced Allocation Portfolio

SG 29 Haussmann

Moorea Fund – Global Growth Allocation Portfolio

SG 29 Haussmann

Moorea Fund – Global Conservative Allocation
Portfolio

SG 29 Haussmann

Moorea Fund – Sustainable US Equity

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets
Equity

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Moorea Fund – Sustainable Climate Action*

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Sub-Fondul (Sub-Fondurile) marcat(e) cu * nu a(u) fost lansat(e) încă la data acestui Prospect.
Mai mult, în cazul Sub-Fondurilor care nu sunt deschise, Consiliul de Administrație este împuternicit să
stabilească, în orice moment, perioada inițială și prețul inițial de subscriere; la lansarea unui Sub-Fond,
Informațiile cheie relevante destinate investitorilor vor fi actualizate pentru a le oferi investitorilor informațiile
relevante.
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I. INTRODUCERE
Societatea este un „grup de mai multe fonduri”, ceea ce înseamnă că Societatea este împărțită în mai
multe Sub-Fonduri, fiecare reprezentând un portofoliu separat de active și serii de acțiuni. La data
Prospectului, Societatea cuprinde mai multe Sub-Fonduri așa cum sunt prezentate sub titlul Lista SubFondurilor. Acțiunile la oricare Sub-Fond pot fi împărțite mai departe în Clase diferite având caracteristici
specifice, inclusiv, dar nu numai, acoperirea diferitelor prevederi de subscriere și răscumpărare și/sau
comisioane și taxe la care sunt supuse, precum și disponibilitatea acestora pentru anumite tipuri de
investitori. În cazul în care contextul o impune, toate trimiterile făcute la un Sub-Fond trebuie să includă orice
Clasă de acțiuni care aparține unui astfel de Sub-Fond.
Societatea are posibilitatea de a crea alte Sub-Fonduri, emițând astfel noi Clase. Atunci când sunt create
astfel de noi Sub-Fonduri, prezentul Prospect va fi modificat în consecință, pentru a furniza toate informațiile
necesare cu privire la aceste noi Sub-Fonduri. Informațiile cheie destinate investitorilor legate de noile SubFonduri vor fi, de asemenea, emise în mod corespunzător.
Acțiunile sunt emise și răscumpărate la un preț („Valoarea activului net per acțiune” sau „Valoarea
activului net sau „VAN”) stabilită în fiecare zi de calcul.
Dacă ziua evaluării acțiunilor oricărui Sub-Fond nu cade într-o zi lucrătoare, ziua evaluării pentru acțiunile
respectivului Sub-Fond se amână pentru prima zi lucrătoare următoare. Deoarece Sub-Fondurile sunt
expuse fluctuațiilor pieței și riscurilor inerente oricărei investiții, valoarea activului net („activul net”) al SubFondurilor va varia în consecință.
Valoarea activului net al fiecărui Sub-Fond, calculată în fiecare zi relevantă a evaluării, este exprimată în
moneda în care sunt evaluate activele Sub-Fondului relevant (în fiecare caz, „moneda de referință”).
În fiecare Sub-Fond, Societatea are dreptul, dar nu și obligația să emită una sau mai multe Clase de acțiuni.
Pentru informații suplimentare cu privire la Clasele de acțiuni, investitorii ar trebui să consulte capitolul
intitulat Acțiunile și Anexa E intitulată Tabel sintetic al acțiunilor emise de Societate, care detaliază Clasele
disponibile pentru fiecare Sub-Fond, precum și caracteristicile acestora.
În anumite condiții, un acționar poate avea dreptul de a trece, în mod gratuit, de la un Sub-Fond la altul sau
de la o Clasă la alta în cadrul aceluiași Sub-Fond în orice zi a evaluării, prin conversia acțiunilor unui SubFond în acțiunile corespunzătoare ale oricărei Clase a celuilalt Sub-Fond. Conversia Claselor în alte Clase
face obiectul anumitor restricții din cauza caracteristicilor specifice ale Claselor relevante (vă rugăm să
consultați capitolul intitulat Conversia acțiunilor).
Consiliul de Administrație poate decide în orice moment să coteze acțiunile oficial la „Bourse de
Luxembourg”, ca urmare a unei cereri depuse de Societate.
Trimiterile la termenii și semnele de mai jos desemnează următoarele valute:
USD
EUR
CHF
GBP
CZK

Dolar american
Euro
Franc elvețian
Liră sterlină
Coroană cehă

II. ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA SOCIETĂȚII
A. SOCIETATEA
1. Constituirea Societății
Societatea a fost constituită în data de 26 iunie 2009 pe perioadă nedeterminată ca Société d'Investissement
à Capital Variable (SICAV). Sediul său social este la Luxemburg.
Capitalul inițial a fost de 31.000 EUR, reprezentat de 310 acțiuni fără valoare nominală ale Moorea Fund –
Opportunity. Actul Constitutiv a fost publicat în „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations”
(„Mémorial”), în data de 24 iulie 2009. Actul Constitutiv a fost modificat în data de 8 noiembrie 2012 de către
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Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor printr-un act notarial care a fost publicat în Mémorial în data
de 19 noiembrie 2012.
Capitalul Societății este exprimat în EUR, reprezentat de acțiuni fără nicio mențiune a valorii nominale,
vărsate integral la momentul emiterii lor. Capitalul este egal în orice moment cu totalul activelor nete ale
tuturor Sub-Fondurilor.
Actul Constitutiv coordonat, astfel cum a fost modificat în data de 8 noiembrie 2012, este depus și disponibil
pentru consultare la Registre de commerce et des sociétés din Luxembourg. Societatea este înregistrată la
Registrul Comerțului din Luxemburg sub numărul B-146927.
2. Alocarea activelor și pasivelor
Fiecare Sub-Fond corespunde unui portofoliu separat de active. Fiecărui astfel de portofoliu de active îi sunt
alocate numai acțiunile emise și în circulație din cadrul fiecărui Sub-Fond. Fiecare Sub-Fond, Clasă, dacă
este cazul, va suporta propriile pasive.
Următoarele dispoziții se aplică fiecărui Sub-Fond constituit de către Administratori:
(a)
(b)
(c)

Vor fi păstrate evidențele și contabilitatea separat pentru fiecare Sub-Fond după cum vor decide
periodic Consiliul de Administrație și Banca Depozitară;
Încasările din emisiunea de acțiuni din fiecare Sub-Fond vor fi înregistrate în contabilitatea SubFondului, iar activele și pasivele și veniturile și cheltuielile care pot fi atribuite acestuia se vor
aplica respectivului Sub-Fond în baza dispozițiilor acestui Prospect; și
În cazul în care orice activ se obține din orice alt activ, respectivul activ derivat se va aplica în
evidențele și contabilitatea Societății aceluiași Sub-Fond ca și activul de la care a fost obținut și,
la fiecare reevaluare a unui activ, creșterea sau scăderea valorii se va aplica Sub-Fondului
relevant.

În ceea ce privește terțele părți, Societatea va constitui o unică persoană juridică; cu toate acestea, prin
derogare de la Articolul 2093 din Codul Civil din Luxembourg, activele unui anumit Sub-Fond sunt aplicabile
numai pentru datoriile, angajamentele și obligațiile acelui Sub-Fond. Activele, angajamentele, taxele și
cheltuielile care, prin natura lor sau ca urmare a unei prevederi a acestui Prospect, nu pot fi alocate unui
Sub-Fond anume, vor fi alocate diferitelor Sub-Fonduri proporțional cu valorile activelor lor nete și pro rata
temporis.
În relația dintre acționari, fiecare Sub-Fond va fi tratat ca o persoană juridică separată.
3. Consiliul de Administrație
Consiliul de Administrație răspunde de stabilirea obiectivelor și politicilor de investiții ale Societății și de
supravegherea gestionării și administrării Societății.
B. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE
Consiliul de Administrație a desemnat, sub responsabilitatea și controlul său, Société Générale Private
Wealth Management S.A. pentru a acționa în calitate de Societate de administrare conform Capitolului 15
din Legea din 2010.
Societatea de administrare a fost constituită în data de 1 octombrie 1997 sub numele de Talents
International Fund Management Company pe perioadă nedeterminată. Sediul său social este în Luxemburg.
În data de 29 mai 2008, Societatea de administrare a fost redenumită Société Générale Private Wealth
Management S.A. și obiectul său de activitate a fost modificat pentru a se conforma Capitolului 15 din Legea
din 2010. Actul Constitutiv a fost modificat ulterior, în data de 26 septembrie 2014, respectiv 1 aprilie 2019.
Capitalul inițial a fost de 250 000 de euro. Actul Constitutiv cu ultimele modificări din data de 1 aprilie 2019 a
fost publicat în „Recueil Electronique des Sociétés et des Associations” în data de 5 aprilie 2019. Aceasta
este înregistrată la Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg sub referința B-60963. Este o
filială a Société Générale Luxembourg.
Societatea de administrare a fost desemnată în baza unui contract de delegare principal încheiat între
Societatea de administrare și Societate, cu posibilele modificări ocazionale. Acest contract este încheiat pe
14

perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de către oricare dintre părți sub rezerva unui preaviz de 3 luni.
Obiectul principal de activitate al Societății de administrare constă în gestionarea, administrarea și
comercializarea de OPCVM, precum și de OPC.
Societatea de administrare va răspunde de gestionarea și administrarea Societății și de distribuirea acțiunilor
în Luxemburg și în străinătate.
La data prezentului Prospect, Societatea de administrare a delegat aceste funcții persoanelor juridice
descrise mai jos, cu excepția administrării investițiilor Sub-Fondului indicat în „Lista Sub-Fondurilor”, pentru
care Societatea de administrare va acționa în calitate de Administrator de investiții.
Denumirile altor fonduri pentru care Société Générale Private Wealth Management S.A. a fost numită
Societate de administrare sunt prezentate în rapoartele anuale și semestriale.
Regulamentul (UE) 2016/1011 (cunoscut și sub denumirea de „Regulamentul UE privind indicii de
referință”) impune Societății de administrare să elaboreze și să mențină planuri scrise solide care să
stabilească măsurile pe care le-ar lua în cazul în care un indice de referință utilizat de Societate (așa cum
este definit de Regulamentul UE privind indicii de referință) se modifică semnificativ sau încetează să mai fie
furnizat. Societatea de administrare trebuie să respecte această obligație. Informații suplimentare privind
planul sunt disponibile gratuit, la cerere, din partea Societății de administrare.
Societatea de administrare este obligată să utilizeze, conform Regulamentului UE privind indicii de referință,
numai indicii de referință furnizați de administratorii autorizați ai indicilor de referință care figurează în
registrul administratorilor păstrat de AEVMP, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul privind indicii
de referință.
Denumirea SubFondului

Indice de referință

Administratorul
indicelui de referință

Sustainable Equity
Quality Income

Indicele de rentabilitate netă Eurostoxx
600 (indicele SXXR)

Stoxx

Target Return Fund

IPC din Regatul Unit (inflația în Regatul
Unit) + 5%

Nu

Sterling Bond Fund
Strategy

50% Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani
pentru titluri de valoare sigure „gilt” din
Regatul Unit TR și 50% Indicele Merrill
Lynch pe 1-10 ani pentru obligațiuni
corporative în lire sterline TR

Institutul Național de
Statistică din Regatul
Unit
Merrill Lynch

Sustainable Euro
High Yield

Indice de referință compozit*
Indicele datoriilor în euro, cu
randament ridicat ICE BofA
Indicele datoriilor în dolari americani,
cu randament ridicat ICE BofA
Indicele datoriei de capital contingente
ICE BofA
Indicele obligațiunilor convertibile la
nivel global ICE BofA
Indicele datoriei corporative în euro
ICE BofA
Indicele datoriei corporative în euro cu
scadența în 3-5 ani ICE BofA
Indicele datoriei suverane în euro cu
scadența în 3-5 ani ICE BofA,
ESTER

ICE Data Indices LLC

Nu

ICE Data Indices LLC

Nu

ICE Data Indices LLC

Nu

ICE Data Indices LLC

Nu

ICE Data Indices LLC

Nu

ICE Data Indices LLC
Banca Centrală
Europeană

Da

Bloomberg Index
Services Limited

Nu

Sustainable Euro
Fixed Income

Sustainable
Floating Rate
Income

Indicele biletelor cu rată variabilă în
euro de la Bloomberg Barclays
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Administratorul indicelui
de referință
înregistrat*
Da

Nu

Sterling Income
Focus

Indice de referință compozit*
17,5% Indicele BofA Merrill Lynch pe
1-10 ani pentru titluri de valoare sigure
„gilt” din Regatul Unit
17,5% Indicele BofA Merrill Lynch pe
1-10 ani pentru obligațiuni corporative
în lire sterline
25% Indicele MSCI pentru Regatul
Unit de randament net ridicat al
dividendelor
25% Indicele MSCI la nivel Mondial,
anterior pentru Regatul Unit, de
randament net ridicat al dividendelor
10% Indicele HFRX la nivel global
pentru fonduri speculative în lire
sterline
5% SONIA overnight în lire sterline
Indicele HFRX la nivel global

Merrill Lynch

Nu

Merrill Lynch

Nu

MSCI Limited

Nu

MSCI Limited

Nu

Hedge Fund Research

Nu

Bank of England
Hedge Fund Research

Nu
Nu

Global Balanced
Allocation Portfolio

Indicele MSCI pentru SUA
Indicele MSCI pentru Europa
Indicele MSCI pentru Japonia
Indicele MSCI pentru piețe emergente
Indicele datoriei suverane în euro ICE
BofAML
Indicele datoriei corporative în euro
ICE BofAML
Indicele datoriilor în euro, cu
randament ridicat ICE BofAML
Indicele compozit HFRU pentru fonduri
speculative
Prețul aurului LBMA

MSCI Limited
ICE Data Indices LLC
Bank of England
Hedge Fund Research

Nu
Nu
Nu
Nu

Global Growth
Allocation Portfolio

Indicele MSCI pentru SUA
Indicele MSCI pentru Europa
Indicele MSCI pentru Japonia
Indicele MSCI pentru piețe emergente
Indicele datoriei suverane în euro ICE
BofAML
Indicele datoriei corporative în euro
ICE BofAML
Indicele datoriilor în euro, cu
randament ridicat ICE BofAML
Indicele compozit HFRU pentru fonduri
speculative
Prețul aurului LBMA

MSCI Limited
ICE Data Indices LLC
Bank of England
Hedge Fund Research

Nu
Nu
Nu
Nu

Global Conservative
Allocation Portfolio

Indicele MSCI pentru SUA
Indicele MSCI pentru Europa
Indicele MSCI pentru Japonia
Indicele MSCI pentru piețe emergente
Indicele datoriei suverane în euro ICE
BofAML
Indicele datoriei corporative în euro
ICE BofAML
Indicele datoriilor în euro, cu
randament ridicat ICE BofAML
Indicele compozit HFRU pentru fonduri
speculative
Prețul aurului LBMA

MSCI Limited
ICE Data Indices LLC
Bank of England
Hedge Fund Research

Nu
Nu
Nu
Nu

Global Alternative
Opportunities
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Sustainable US
Equity

S&P 500

S&P Dow Jones Indices
LLC

Da

Sustainable
Emerging Markets
Equity

Indicele MSCI pentru piețe emergente

MSCI Limited

Nu

Sustainable Climate
Action

Indicele MSCI de capital la nivel
mondial (ACWI)

MSCI Limited

Nu

La 22 martie 2022 de pe https://registers.esma.europa.eu/publication/.

Administratorii indicilor de referință menționați anterior, care nu sunt încă înregistrați, beneficiază de o
perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2023 ca să se înregistreze ca administratori. Prezentul prospect
se actualizează o dată ce administratorul respectiv a fost inclus în registrul AEVMP.
C. ADMINISTRATORII DE INVESTIȚII
Societatea de administrare va acționa în calitate de Administrator de investiții pentru Sub-Fondurile
enumerate în „Lista Sub-Fondurilor”.
Societatea de administrare a delegat, sub responsabilitatea și controlul său, către SG Kleinwort Hambros
Bank Limited (anterior denumită SG Hambros Bank Limited), Société Générale Private Banking Monaco,
Lyxor Asset Management S.A.S., SG 29 Haussmann, JP Morgan Asset Management (UK) Limited și
BlackRock Investment Management (UK) Limited administrarea investițiilor Sub-Fondurilor enumerate în
„Lista Sub-Fondurilor”, conform unor contracte de administrare a investițiilor care pot fi modificate ulterior
(„Contractul de administrare a investițiilor”).
Constituită în Regatul Unit în luna februarie a anului 1998, SG Kleinwort Hambros Bank Limited este o
societate engleză pe acțiuni (societe anonyme).
SG Kleinwort Hambros Bank Limited este divizia britanică de gestionare de patrimoniu din cadrul Société
Generale Private Banking, oferind servicii complete de gestionare de patrimoniu, inclusiv servicii de
administrare a investițiilor, planificare financiară, bancare și de trust.
Are sediul social în Regatul Unit, la St James’s Square nr. 8, Londra, SW1Y 4JU.
Lyxor Asset Management S.A.S. este o „Société par actions simplifiée” de drept francez, înregistrată în
data de 10 iunie 1998 la Autorité des Marchés Financiers („AMF”) din Franța ca societate de administrare
sub numărul GP 98-19 și având sediul social în 17 Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux,
Franța, înregistrată la „Registre du Commerce et des Sociétés” din Nanterre sub numărul 418 862 215.
Lyxor Group oferă soluții personalizate de administrare a investițiilor, bazate pe expertiza sa în materie de
ETF (fonduri tranzacționate la bursă) și indexare, strategii active de investiții și administrare cu administratori
multipli. Impulsionați de cercetările recunoscute, de gestionarea avansată a riscurilor și de dorința de
satisfacere a clientului, specialiștii în investiții din cadrul Lyxor se străduiesc să asigure performanțe durabile
la nivelul tuturor claselor de active.
SG 29 Haussmann este o „Société par actions simplifiée” de drept francez, înregistrată în data de 31
decembrie 2006 la Autorité des Marchés Financiers („AMF”) din Franța ca societate de administrare sub
numărul GP 06000029 și având sediul social în 29 boulevard Haussmann, 75 009 Paris, Franța, înregistrată
la „Registre du Commerce et des Sociétés” din Paris sub numărul 450 777 008.
SG 29 Haussmann este societatea de administrare a activelor dedicată clienților Societe Generale Private
Banking din Franța. Societatea este responsabilă de administrarea activelor clienților privați prin intermediul
unor fonduri specializate și multiclient, al unor mandate discreționare și consultative de administrare.
Societatea dispune de 20 de administratori/analiști de portofoliu, experți în produse și fonduri de capital, cu
venit fix și structurate și 3 echipe de asistență (Analist cantitativ/gestionarea riscului, Control Intern și
Conformitate, precum și Servicii Clienți).
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, înregistrată în statul Delaware în data de 7 februarie 1984,
este consultant în investiții înregistrat la SEC și filială indirectă deținută integral de JPMorgan Chase & Co.,
corporație cotată la Bursa din New York.
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Societatea este administrator principal de active pentru persoane fizice, consultanți și instituții. Profesioniștii
săi în investiții sunt răspândiți în întreaga lume, oferind strategii care acoperă întregul spectru de clase de
active.
BlackRock Investment Management (UK) Limited este o societate cu răspundere limitată înregistrată în
Anglia, Regatul Unit, figurând la Registrul Comerțului sub numărul 2020394, al cărei sediu este situat în
Throgmorton Avenue nr. 12, Londra, EC2N 2DL, Regatul Unit. BlackRock, Inc. („BlackRock”) este
societatea-mamă de bază a BlackRock Investment Management (UK) Limited.
BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIMUK”) a fost autorizată și este reglementată de
Autoritatea pentru Conduită Financiară sub numărul 119293. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul web
al Autorității pentru Conduită Financiară, la http://www.fca.org.uk/register
Mai mult, Administratorul (Administratorii) de investiții are (au) autorizația ca, pe cheltuiala și sub
răspunderea proprie, să delege toate sau unele dintre funcțiile sale (lor) unuia sau mai multor Subadministratori de investiții.
BlackRock Asset Management North Asia Limited este o societate cu răspundere limitată înregistrată la
Hong Kong, al cărei sediu este situat la etajele 15-17 din Turnul Champion, Garden Road Central, Hong
Kong.
Aceasta a fost numită de BlackRock Investment Management (UK) Limited sub-administrator de investiții al
Sub-Fondului Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity.
Prezentul Prospect, precum și Informațiile cheie relevante destinate investitorilor se vor actualiza în cazul
numirii unui (unor) Administrator(i) de investiții nou (noi) sau înlocuitor(i), respectiv a unui (unor) Subadministrator(i) de investiții.
Dacă este cazul, Prospectul și Informațiile cheie destinate investitorilor vor fi, de asemenea, actualizate în
consecință.
D. DISTRIBUITORII ȘI ALȚI INTERMEDIARI
Societatea de administrare poate delega, sub responsabilitatea și controlul său, uneia/unuia sau mai multor
bănci, instituții financiare, distribuitori și intermediari oferirea și vânzarea de acțiuni investitorilor și
gestionarea cererilor de subscriere, răscumpărare, conversie sau transfer ale acționarilor. În conformitate cu
legislația țărilor în care sunt oferite acțiunile, acești intermediari pot, cu acordul Consiliului de Administrație,
să acționeze pentru investitor în calitate de mandatari.
E. AGENTUL ADMINISTRATIV, CORPORATIV ȘI DOMICILIAR
Société Générale Luxembourg răspunde de funcțiile administrative impuse de legislația luxemburgheză, cum
ar fi calcularea valorii activului net, evidența contabilă corectă a Societății și toate celelalte funcții
administrative, conform legislației Marelui Ducat al Luxemburgului și conform detalierii din contractul
menționat anterior.
Centrul său operațional este situat la Luxemburg, Place de la gare nr. 28-32, L-1616 Luxemburg.
F. AGENTUL DE ÎNREGISTRARE
Société Générale Luxembourg va răspunde de gestionarea prelucrării subscrierilor pentru acțiuni, de
tratarea cererilor de răscumpărare și conversiilor și de acceptarea transferurilor de fonduri, pentru păstrarea
Registrului Acționarilor Societății și pentru asigurarea și supravegherea transmiterii rapoartelor, înștiințărilor
și altor documente către acționari, după cum se descrie în detaliu în contractul menționat mai sus.
Centrul său operațional este situat la Luxemburg, Place de la gare nr. 28-32, L-1616 Luxemburg.
G. BANCA DEPOZITARĂ AND AGENTUL PLĂTITOR PRINCIPAL
Société Générale Luxembourg este depozitarul și agentul plătitor al Societății („Depozitarul”).
Depozitarul își va asuma funcțiile și îndatoririle în conformitate cu articolele 33 – 37 din Legea din 2010 și
Regulamentul UE de Nivel 2. Relația dintre Societate, Societatea de administrare care acționează în numele
Societății și Depozitar este supusă condițiilor acordului de depozitar și agent plătitor încheiat pe perioadă
nedeterminată („Acordul de Depozitar”).
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Fiecare dintre părțile la Acordul de Depozitar poate să rezilieze acordul trimițând o înștiințare scrisă cu
nouăzeci (90) de zile calendaristice în prealabil.
În conformitate cu Legea din 2010 și cu Acordul de Depozitar, Depozitarul asigură, printre altele, păstrarea
în siguranță a activelor Societății, precum și monitorizarea fluxurilor de trezorerie și monitorizarea și
supravegherea anumitor sarcini ale Societății.
Depozitarul poate delega Serviciile de păstrare în siguranță (așa cum sunt definite în Acordul de Depozitar)
Delegaților pentru păstrarea în siguranță, în condițiile prevăzute în Acordul de Depozitar și în conformitate cu
articolul 34bis al Legii din 2010 și articolele 13 – 17 din Regulamentul UE de Nivel 2. O listă a Delegaților
pentru păstrarea în siguranță este inclusă sub forma Anexei F la prezentul Prospect. După caz, în
eventualitatea în care depunerea tuturor activelor Societății va fi concentrată la un număr limitat de terți, în
Anexa F, trebuie să se includă, de asemenea, o prezentare corespunzătoare. Depozitarul este, de
asemenea, autorizat să delege oricare alte servicii în temeiul Acordului de Depozitar în afara serviciilor de
supraveghere și de monitorizare a numerarului (așa cum sunt definite în Acordul de Depozitar).
Depozitarul răspunde față de Societate pentru pierderea activelor păstrate în custodie (așa cum sunt definite
în Acordul de Depozitar și în conformitate cu articolul 18 al Regulamentului UE de Nivel 2) de către
Depozitar sau Delegatul pentru păstrarea în siguranță.
În acest caz, Depozitarul va trebui să restituie Societății active păstrate în custodie de același tip sau cu o
valoare corespunzătoare, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care Depozitarul poate dovedi că
pierderea a survenit ca urmare a unui eveniment extern, în afara controlului său rezonabil, ale cărui
consecințe ar fi fost inevitabile, în pofida tuturor eforturilor rezonabile de a-l contracara.
În îndeplinirea oricăreia dintre celelalte îndatoriri ale sale în temeiul Acordului de Depozitar, Depozitarul va
acționa cu toată priceperea, grija și diligența necesare pe care le-ar demonstra un depozitar profesionist
contractat și implicat în activități similare. Depozitarul răspunde față de Societate pentru oricare alte pierderi
(în afara pierderii activelor păstrate în custodie descrise mai sus) ca urmare a neglijenței, relei credințe,
fraudei sau omisiunii intenționate a Depozitarului (și a fiecăruia dintre administratorii, directorii, funcționarii
sau angajații săi).
Răspunderea Depozitarului în ceea ce privește serviciile de păstrare în siguranță nu va fi afectată de nicio
delegare menționată la articolul 34bis din Legea din 2010 sau exclusă sau limitată prin acord.
În cazul rezilierii Acordului de Depozitar, va fi numit un nou depozitar. Până la înlocuirea sa, Depozitarul care
demisionează sau, după caz, este îndepărtat va lua toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor
acționarilor.
Depozitarul este o filială deținută integral de Société Générale, instituție de credit cu sediul la Paris.
Depozitarul este o societate pe acțiuni din Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului din Luxemburg
sub numărul B 6061 și al cărei sediu social este situat în avenue Emile Reuter nr. 11, L2420 Luxemburg.
Centrul său operațional este situat în Place de la gare nr. 28-32, L-1616 Luxemburg. Este o instituție de
credit în sensul legii din 5 aprilie 1993 privind sectorul financiar, cu modificările ulterioare. Depozitarul nu
răspunde pentru nicio decizie de investiție a Societății sau a unuia dintre agenții săi sau pentru efectul unor
astfel de decizii asupra performanței unui Sub-Fond relevant.
În plus, Société Générale Luxembourg va acționa în calitate de agent plătitor principal al Societății. În
această calitate, Société Générale Luxembourg va avea ca principală funcție executarea procedurilor în
legătură cu plata distribuțiilor și, după caz, a sumelor rezultate din răscumpărare aferente acțiunilor
Societății.
Informații actualizate referitoare la această secțiune G „Banca Depozitară și Agentul plătitor principal”,
precum și Anexa F la Prospect vor fi puse la dispoziția investitorilor la cerere.
În toate cazurile, în îndeplinirea funcțiilor sale de depozitar, Depozitarul va acționa în mod onest, corect,
profesionist și independent și numai în interesul Societății și al acționarilor săi, în conformitate cu articolul 37
din Legea din 2010.
În acest sens, Depozitarul are instituită o politică de prevenire, detectare și gestionare a conflictelor de
interese rezultate din concentrarea activităților în cadrul grupului Société Générale sau din delegarea
funcțiilor către alte entități Société Générale sau către o entitate afiliată Societății de administrare.
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Detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina:
https://www.securities-services.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Global_Custody_Network_
SGSS_2020-01_01.pdf
În calitatea sa, pe de-o parte, de depozitar și agent plătitor și, pe de altă parte, de agent administrativ și
agent de înregistrare al Societății, Société Générale Luxembourg: (i) a stabilit, a pus în aplicare și menține o
politică eficientă în domeniul conflictelor de interese; (ii) a instituit o separare funcțională, ierarhică și
contractuală între îndeplinirea funcțiilor sale de depozitar și îndeplinirea altor sarcini și (iii) asigură
identificarea, precum și gestionarea și divulgarea corespunzătoare a potențialelor conflicte de interese în
maniera descrisă la alineatul anterior.
Întrucât există o legătură de grup între Societatea de administrare și Depozitar, au fost instituite politici și
proceduri care să garanteze că: (i) sunt identificate toate conflictele de interese care decurg din respectiva
legătură; (ii) se iau toate măsurile rezonabile pentru a evita respectivele conflicte de interese. În orice caz, în
eventualitatea în care un conflict de interese nu poate fi evitat, Societatea de administrare și Depozitarul vor
gestiona, monitoriza și divulga respectivul conflict de interese pentru a preveni efectele negative asupra
intereselor Societății și ale acționarilor.
H. AUDITORUL
Societatea Deloitte Audit, care are sediul social în Boulevard de Kockelscheuer nr. 20, L-1821 Luxemburg, a
fost numită de către Societate ca auditor.
III. POLITICILE ȘI OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
Societatea a fost constituită în scopul de a investi în valori mobiliare, în acțiuni ale întreprinderilor de
plasament colectiv în valori mobiliare („OPCVM”) și instrumente ale pieței monetare, precum și în alte
instrumente financiare, în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, așa cum este implementată în Luxemburg,
în conformitate cu Partea I din Legea din 2010.
Sub-Fondurile investesc în principal în acțiuni sau unități ale fondurilor deschise sau închise de investiții,
precum și în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare cotate sau tranzacționate la bursele de valori
sau pe alte piețe reglementate, în conformitate cu obiectivul și politica de investiții ale fiecărui Sub-Fond,
astfel cum sunt definite în fiecare Anexă a Sub-Fondului în Partea a II-a a Prospectului, cu restricțiile Anexei
A intitulate Restricțiile investițiilor și celelalte limite prevăzute în prezentul Prospect.
Obiectivul și politica de investiții ale fiecărui Sub-Fond au fost definite de către Consiliul de Administrație și
sunt prevăzute în Partea a II-a a Prospectului. În cazul în care Consiliul de Administrație decide să aducă o
modificare majoră obiectivului și politicii de investiții ale unui Sub-Fond, se va trimite o înștiințare prealabilă
acționarilor relevanți care vor putea solicita răscumpărarea acțiunilor lor din cadrul respectivului Sub-Fond, în
mod gratuit, timp de o lună, dacă doresc acest lucru.
Potrivit condițiilor prevăzute de legile și reglementările din Luxemburg, oricând va considera cuvenit acest
lucru și în cea mai mare măsură permisă de legile și reglementările aplicabile în Luxemburg, dar în
conformitate cu dispozițiile documentelor de vânzare ale Societății, Consiliul de Administrație poate: (i) crea
orice Sub-Fond care se va califica fie ca OPCVM de tip „feeder”, fie ca OPCVM de tip „master”; (ii) converti
oricare Sub-Fond existent într-un Sub-Fond OPCVM „feeder” sau Sub-Fond OPCVM „master” sau poate (iii)
schimba OPCVM-ul „master” al oricăruia dintre Sub-Fondurile OPCVM „feeder”.
Obiectivul și politica de investiții ale anumitor Sub-Fonduri, așa cum se descrie mai jos, pot viza
investiții în diverse zone geografice, țări, sectoare economice și/sau categorii de emitenți de valori
mobiliare, dar piața sau alte condiții pot face ca, uneori, să fie nepotrivit pentru un Sub-Fond să
investească în toate zonele geografice, țările, sectoarele economice și/sau categoriile de emitenți
menționate în politica sa de investiții.
Nu poate exista nicio asigurare că Sub-Fondurile vor avea succes în generarea rezultatelor dorite ale
obiectivului și politicii lor de investiții.
Atunci când sunt utilizate bonuri de subscriere („warrants”), investitorii trebuie să acorde atenție
faptului că aceste instrumente sunt extrem de volatile și că valorile lor de piață pot face obiectul unor
fluctuații majore. Investitorii trebuie să fie, de asemenea, conștienți de riscurile asociate efectului de
levier inerente bonurilor de subscriere.
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În plus, cu excepția celor prevăzute altfel în mod expres, fiecare dintre Sub-Fondurile descrise în prezentul
document își rezervă posibilitatea de a investi în instrumente exprimate în alte valute decât moneda sa de
referință, indicându-se faptul că riscul de schimb valutar poate (dar nu trebuie obligatoriu) să fie acoperit prin
utilizarea tehnicilor și instrumentelor disponibile (vă rugăm să consultați Anexa B intitulată Tehnicile de
investiții).
În conformitate cu Restricțiile impuse investițiilor (vă rugăm să consultați Anexa A intitulată Restricțiile în
materie de investiții), Sub-Fondurile pot folosi tehnici și instrumente aferente valorilor mobiliare în scopul
administrării eficiente a portofoliului. Sub-Fondurile pot utiliza, de asemenea, tehnici și instrumente pe valute
pentru alte scopuri decât cele de acoperire (vă rugăm să consultați Anexa B intitulată Tehnicile de investiții).
În cazul utilizării unor tehnici și instrumente pe valute în alte scopuri decât cele de acoperire, se vor insera
mențiuni în acest sens printre particularitățile Sub-Fondurilor în Partea a II-a. De asemenea, Sub-Fondurile
pot realiza tranzacții extrabursiere (over-the-counter sau „OTC”) folosind opțiuni, swap-uri, opțiuni de schimb
(swaptions) și alte instrumente financiare derivate, încheiate cu instituții financiare care se bucură de înaltă
apreciere, specializate în aceste tipuri de tranzacții și care participă activ la piața extrabursieră relevantă.
Aceste tehnici și instrumente vor fi folosite cu condiția ca suma angajamentelor care rezultă din acestea în
cadrul oricărui Sub-Fond să nu depășească în niciun moment valoarea activului net al Sub-Fondului
respectiv. Utilizarea acestor tehnici și instrumente va avea ca efect modificarea expunerii Sub-Fondului, cu
scopul de a optimiza performanța; cu toate acestea, expunerea sporită a Sub-Fondului ar putea face ca
valoarea activului net să scadă mai mult sau să crească mai puțin decât ar face-o exclusiv de pe urma
fluctuațiilor pieței.
IV. POLITICA PRIVIND INVESTIȚIILE DURABILE
Politica privind investițiile durabile descrie integrarea analizei și/sau standardelor ESG (astfel cum sunt
definite mai jos) în procesele de investiții aplicate de Societatea de administrare.
Cu toate acestea, aplicabilitatea acestor standarde și acestei analize poate varia în funcție de tipul de SubFond, de clasa de active, de regiune și de instrumentul utilizat. Prin urmare, această politică va fi pusă în
aplicare de la caz la caz, în toate portofoliile. Standardele ESG sunt integrate în procesul de investiții al
fiecărui Sub-Fond.
În plus, anumite Sub-Fonduri pot face obiectul altor orientări privind investițiile, detaliate, după caz, în cadrul
Particularităților Sub-Fondurilor respective.
ESG înseamnă „mediu, social și guvernanță” (Environmental, Social and Governance); aceste criterii sunt
utilizate în mod obișnuit pentru a evalua nivelul de durabilitate al unei investiții. Société Générale Private
Wealth Management S.A. („SGPWM” sau „Societatea de administrare”) s-a angajat să adopte o abordare
durabilă a investițiilor.
Analiza ESG include evaluarea celor 3 criterii nefinanciare de mai jos la nivelul societăților în care investesc
Sub-Fondurile:
- Mediu: include eficiența energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tratarea
deșeurilor;
- Social: se referă în special la respectarea drepturilor omului și ale lucrătorilor, gestionarea resurselor
umane (sănătatea și securitatea lucrătorilor, diversitatea); și
- Guvernanță: se referă în special la independența Consiliului de Administrație/organului de
conducere, la remunerația directorilor și la respectarea drepturilor acționarilor minoritari.
Societatea de administrare și-a asumat angajamente cu privire la gestionarea criteriilor sociale și de mediu
în cadrul deciziilor sale în materie de politică și de investiții.
Analiza ESG include atât criterii de excludere (excludere sectorială), cât și criterii de includere (evaluarea
sustenabilității pe termen lung a societăților pe baza scorului ESG).
1. Politica de excludere
SGPWM a emis o serie de directive ESG privind investițiile în sectoarele sensibile. SGPWM aplică cu
strictețe recomandările Societe Generale și respectă cerințele de mediu și sociale („Lista de excluderi în
domeniul mediului și social (E&S)”).
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Grupul Societe Generale a definit o Politică specifică pentru sectorul de apărare, care constă în a nu finanța
cu bună știință tranzacții și a nu investi cu bună știință în societăți implicate în activități legate de arme
interzise sau controversate (mine antipersonal, bombe cu dispersie, muniții pe bază de uraniu sărăcit). Lista
de excluderi în domeniul mediului și social (E&S) este formată din societăți care sunt excluse din universul
investițional în contextul aplicării Politicii privind sectorul de apărare la nivel de Grup.
În conformitate cu politica sectorială a Grupului Societe Generale, SGPWM exclude, de asemenea, din
universul său investițional societățile implicate în activități legate de cărbune pentru producerea de energie
termică și tutun. Această excludere este determinată de pragurile veniturilor.
În plus, SGPWM aplică un filtru de excludere bazat pe nivelul de controverse în domeniul ESG.
O controversă în domeniul ESG poate fi definită ca un incident sau o situație în curs ca urmare a
căruia/căreia o societate se confruntă cu acuzații privind impactul negativ asupra părților interesate
(respectiv lucrători, comunități, mediu, acționari sau societate în general), prin prisma anumitor nereguli la
nivelul mai multor indicatori ESG.
O notă controversată reprezintă, de asemenea, o măsură de avertizare privind riscurile reputaționale și
operaționale la care sunt expuse societățile atunci când contravin în mod direct sau indirect celor 10 principii
ale Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, al standardelor
internaționale de muncă, al mediului și al luptei împotriva corupției. O controversă foarte gravă poate duce în
cele din urmă la sancțiuni financiare severe. Pactul Global al Organizației Națiunilor Unite
(www.unglobalcompact.org) reprezintă un cadru comun recunoscut la nivel mondial, care se aplică tuturor
sectoarelor industriale. Această inițiativă se bazează pe convenții internaționale în domeniul drepturilor
omului, al standardelor de muncă, al mediului și al luptei împotriva corupției. Societățile care încalcă unul
sau mai multe dintre aceste principii sunt excluse din investițiile Sub-Fondurilor, iar cele pentru care există
un risc de neconformitate sunt monitorizate îndeaproape sau chiar excluse, după caz.
SGPWM exclude orice investiție în cadrul unor societăți al căror rating în materie de „controversă în
domeniul ESG” este considerat a fi de un nivel foarte serios (nivel „roșu” de controversă), în conformitate cu
nomenclatorul ESG al MSCI.
2. Politica de integrare în domeniul ESG
Analiza ESG oferă o evaluare a poziționării societăților în raport cu problemele de dezvoltare durabilă prin
atribuirea unui rating în conformitate cu cei 3 piloni ESG. Scopul acestei analize este de a identifica
societățile care reușesc cel mai mult, pe de-o parte, să limiteze riscurile ESG cu care se confruntă și, pe de
altă parte, să profite de oportunitățile legate de dezvoltarea durabilă.
Scorurile ESG, astfel cum sunt definite de un cadru intern exclusiv, pot fi puse la dispoziție, fără să aibă
caracter obligatoriu, pentru a ajuta la evaluarea ESG a emitenților de valori mobiliare. Administratorii
SGPWM au, de asemenea, acces la analiza ESG a societăților acoperite de furnizori ESG externi, inclusiv
MSCI.
Procesul de integrare și încorporare a factorilor ESG în procesele de luare a deciziilor de investiții este
ghidat de orientări oficiale privind integrarea ESG. Cu toate acestea, modul și măsura în care integrarea
ESG, inclusiv scorurile ESG, se încorporează în fiecare proces investițional sunt determinate de
administratorul său de investiții, care este pe deplin responsabil în această privință.
Mai multe informații despre strategia generală de sustenabilitate a Société Générale Private Wealth
Management S.A. pot fi regăsite pe site-ul Societății de administrare, la următoarea adresă:
https://sgpwm.societegenerale.com/en/regulation/.
3. Regulamentul privind taxonomia
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile („Regulamentul
privind taxonomia”) stabilește criterii pentru a determina activitățile economice care se califică drept durabile
din punctul de vedere al mediului la nivelul Uniunii Europene.
În conformitate cu Regulamentul privind taxonomia, o activitate economică se califică drept durabilă din
punctul de vedere al mediului în cazul în care activitatea economică respectivă contribuie în mod substanțial
la unul sau mai multe dintre 6 șase obiective de mediu definite de Regulamentul privind taxonomia
(atenuarea schimbărilor climatice; adaptarea la schimbările climatice; utilizarea durabilă și protecția
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resurselor de apă și marine; tranziția către o economie circulară; prevenirea și controlul poluării; protecția și
refacerea biodiversității și ecosistemelor).
În plus, o astfel de activitate economică nu prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de
mediu (principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în
conformitate cu garanțiile minime prevăzute la Articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia.
Pentru informații în temeiul Articolelor 5, 6 și 7 din Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să consultați
secțiunea „Regulamentul privind taxonomia” din cadrul Particularităților fiecărui Sub-Fond.
V. INVESTIȚIA IN SOCIETATE
A. ACȚIUNILE
Capitalul Societății este reprezentat de acțiuni fără nicio mențiune a valorii nominale. Toate acțiunile sunt
vărsate integral la data emiterii.
Consiliul de Administrație poate emite în orice moment noi acțiuni, fără a le acorda acționarilor existenți un
drept preferențial de subscriere. Astfel de acțiuni nou emise, la latitudinea Consiliului de Administrație, pot
aparține unor Clase și Sub-Fonduri diferite. Veniturile obținute din emisiunea fiecărei Clase sunt alocate
Sub-Fondului relevant. Actul Constitutiv a prevăzut procedura de alocare a activelor Societății către SubFonduri.
Capitalul social al Societății va fi egal cu valoarea totală, exprimată în EUR, a activelor nete ale fiecărui SubFond.
În cadrul fiecărui Sub-Fond, Administratorii pot crea diferite Clase pentru care acțiunile au asociat dreptul la
plăți regulate de dividende (acțiuni „cu distribuție”) sau acțiuni cu rezultat reinvestit (acțiuni „cu
capitalizare”) și, sub rezerva unor caracteristici specifice, inclusiv, dar fără limitare: (i) o structură specifică a
comisioanelor de subscriere sau răscumpărare și/sau (ii) o structură specifică a comisioanelor de
administrare sau consultanță și/sau (iii) o structură specifică a comisioanelor plătite intermediarilor și/sau (iv)
investitorilor vizați (de tip retail sau instituționali).
Pentru informații suplimentare cu privire la Clasele de acțiuni, investitorii ar trebui să consulte prezentul
capitol și tabelul intitulat Tabel sintetic al acțiunilor care pot fi emise de Societate din Anexa E, cu detalierea
Claselor disponibile pentru fiecare Sub-Fond, precum și a caracteristicilor acestora.
Clasele de acțiuni pot să difere în funcție de rata aplicabilă a Taxe d'abonnement (vezi capitolul intitulat
Impozitarea), în funcție de rata aplicabilă a comisioanelor de administrare (vezi Tabelul sintetic al acțiunilor
care pot fi emise de Societate), de riscurile de schimb și de acordarea sau nu a dreptului la plata
dividendelor.
La nivelul fiecărui Sub-Fond, Societatea are dreptul, dar nu și obligația să emită una sau mai multe dintre
următoarele Clase de acțiuni:
Clasa de acțiuni „F”: Clasă de acțiuni dedicate investitorilor mici, exprimate în GBP.
Acțiunile din clasa „F-D” sunt, de asemenea, exprimate în GBP.
Clasa de acțiuni „H”: Clasă de acțiuni dedicate administratorilor portofoliului SG Kleinwort Hambros care sunt
actualmente învestiți cu un mandat discreționar sau consultativ de administrare sau investitorilor care sunt
autorizați în mod expres de către SG Hambros să investească în acțiuni din Clasa H.
Acțiunile din Clasa H sunt exprimate în GBP.
Acțiunile din Clasa „HD” sunt, de asemenea, exprimate în GBP.
Clasa de acțiuni „I”: Clasă de acțiuni dedicate investitorilor instituționali, exprimate în diferite monede (IE și
IE-D, în EUR; IEHU și IEHU-D, în EUR și acoperite în raport cu USD; IU și IU-D, în USD; IUHE și IUHE-D, în
USD și acoperite în raport cu EUR; IG, în GBP).
Clasa de acțiuni „M”: Clasă de acțiuni dedicate administratorilor de portofoliu care sunt actualmente învestiți
cu un mandat discreționar sau consultativ de administrare, exprimate în diferite monede (ME și ME-D, în
EUR; MU și MU-D, în USD; MG și MG-D, în GBP; MEHU și MEDU-D, în EUR și acoperite în raport cu USD;
MUHE și MUHE-D, în USD și acoperite în raport cu EUR; MGHE, în GBP și acoperite în raport cu EUR;
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MCHE, în CHF și acoperite în raport cu EUR).
Clasa de acțiuni „R”: Clasă de acțiuni dedicate investitorilor persoane fizice, exprimate în diferite monede
(RE și RE-D, în EUR; RU și RU-D, în USD; RUHE și RUHE-D, în USD și acoperite în raport cu EUR; REHU
și REHU-D, în EUR și acoperite în raport cu USD; RC, în CHF; RCHE, în CHF și acoperite în raport cu EUR;
RG și RG-D, în GBP).
Clasa de acțiuni „S”: Clasă de acțiuni dedicate fondurilor administrate de SG 29 Haussmann, exprimate în
diferite monede (SE și SE-D, în EUR; SU și SU-D, în USD; SUHE și SUHE-D, în USD și acoperite în raport
cu EUR; SEHU și SEHU-D, în EUR și acoperite în raport cu USD; SC, în CHF; SCHE, în CHF și acoperite în
raport cu EUR; SG și SG-D, în GBP).
La emiterea lor, acțiunile sunt liber negociabile. În cadrul fiecărui Sub-Fond, acțiunile fiecărei Clase
beneficiază în mod egal de profiturile Sub-Fondului, dar nu beneficiază de niciun drept preferențial sau drept
de preempțiune. La Adunările Generale ale Acționarilor, fiecărei acțiuni i se acordă câte un vot, indiferent de
valoarea activului său net.
Fracțiunile de acțiuni de până la o miime pot fi emise și vor participa în mod proporțional la profiturile SubFondului relevant, dar nu conferă drept de vot.
Acțiunile sunt emise numai sub formă nominativă și materializate printr-o înscriere în registru (pentru orice
număr de acțiuni, inclusiv miimi de acțiuni).
Fiecare acționar va primi o confirmare scrisă a numărului de acțiuni deținute în fiecare Sub-Fond și în fiecare
Clasă de acțiuni.
Nu va fi emis niciun certificat.
Administratorii pot să restricționeze sau să împiedice deținerea de acțiuni de către orice persoană fizică sau
juridică în cazul în care această deținere este considerată a fi în detrimentul Societății sau al acționarilor săi.
Administratorii pot împiedica, de asemenea, deținerea de acțiuni de către persoane americane.
Clasele emise în prezent sunt prezentate pentru fiecare Sub-Fond, împreună cu principalele lor caracteristici
în Anexa E de la sfârșitul acestui Prospect (Tabelul sintetic al acțiunilor care pot fi emise de Societate).
Tabelul menționează prețul inițial al ofertei la care Consiliul de Administrație poate propune să le emită.
B. EMITEREA ACȚIUNILOR
Consiliul de Administrație are autoritatea de a realiza emisiunea de acțiuni în orice Sub-Fond sau Clasă de
acțiuni pentru orice Sub-Fond. Emisiunile de acțiuni vor fi făcute cu valabilitate de la o anumită zi a evaluării.
Acțiunile sunt disponibile spre subscriere prin intermediul Agentului de înregistrare (care acționează în
numele Societății de administrare) și al intermediarilor. Societatea își rezervă dreptul de a refuza orice cerere
de subscriere sau de a accepta numai parțial o astfel de cerere.
Prețul de emisiune (așa cum este definit în continuare) per acțiune este exprimat în moneda de referință a
Sub-Fondului relevant, precum și în alte monede, după cum poate stabili ulterior Consiliul de Administrație.
Operațiunile de schimb valutar pot întârzia orice emisiune de acțiuni deoarece Agentul administrativ poate
alege ca opțiune să amâne executarea oricăror operațiuni de schimb valutar până la primirea de fonduri
disponibile.
Cererile de subscriere trebuie să indice numele fiecărui Sub-Fond relevant și fiecărei Clase de acțiuni
relevante, numărul de acțiuni solicitate sau valoarea monetară care urmează să fie subscrisă, denumirea
sub care sunt înregistrate acțiunile și toate informațiile utile cu privire la persoana căreia ar trebui să i se facă
plățile.
„Prețul de emisiune” pentru o acțiune a fiecărui Sub-Fond este egal cu valoarea activului net per acțiune
(așa cum este definită la valoarea activului net) al Sub-Fondului relevant, exprimată cu trei zecimale și
rotunjită în sus sau în jos, până la cea mai apropiată unitate a monedei de referință. Prețul de emisiune per
acțiune este calculat de către Agentul administrativ în fiecare zi de calcul relevantă a Sub-Fondului utilizând
ultimele prețuri de închidere disponibile pentru fiecare zi a evaluării.
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Acțiunile fiecărui Sub-Fond vor fi oferite inițial oferite așa cum se stabilește pentru fiecare Sub-Fond.
După încheierea perioadei inițiale de subscriere, acțiunile sunt emise la prețul de emisiune calculat de către
Agentul administrativ pentru fiecare Sub-Fond în fiecare zi de calcul (așa cum se definește mai jos). Pentru a
fi executat în ziua evaluării, orice ordin de subscriere trebuie să fie primit la sediul social al Societății într-o zi
lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte ora 17:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită de
subscriere pentru Sub-Fond”), pentru Sub-Fondurile Sustainable Structured Income, Target Return Fund,
Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High Yield, Sustainable Euro Fixed Income, Sustainable
Floating Rate Income, Sterling Income Focus, Global Balanced Allocation Portfolio, Global Growth Allocation
Portfolio, Global Conservative Allocation Portfolio, High Yield Opportunity 2025 și Sustainable Climate
Action.
Pentru Sub-Fondul Global Alternative Opportunities și Sub-Fondul Sustainable US Equity, pentru a fi
executat în ziua evaluării, orice ordin de subscriere trebuie să fie primit la sediul social al Societății, într-o zi
lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 14:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită
de subscriere pentru Sub-Fond”).
Pentru Sub-Fondul Sustainable European Equity Quality Income, pentru a fi executat în ziua evaluării, orice
ordin de subscriere trebuie să fie primit la sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg,
anterior zilei evaluării, înainte de ora 12:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită de subscriere pentru
Sub-Fond”).
Pentru Sub-Fondul Sustainable Emerging Markets Equity, pentru a fi executat în ziua evaluării, orice ordin
de subscriere trebuie să fie primit la sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior
zilei evaluării, înainte de ora 11:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită de subscriere pentru SubFond”).
Ordinul de subscriere va fi prelucrat conform acelui termen limită de subscriere pentru Sub-Fond, utilizând
valoarea activului net per acțiune, calculată pentru fiecare zi a evaluării. Orice cerere de subscriere primită
după termenul limită de subscriere pentru Sub-Fond va fi prelucrată conform următorului termen limită de
subscriere pentru Sub-Fond pe baza valorii activului net per acțiune, calculate pentru următoarea zi a
evaluării.
Toate cererile de subscriere sunt tratate la o valoare necunoscută a activului net („calculul prețurilor
la termen” – forward pricing).
În plus față de prețul de emisiune, intermediarul implicat în procedura de subscriere poate percepe celui ce
subscrie, în beneficiul respectivului intermediar, un comision de subscriere, care nu poate depăși 5% din
prețul de emisiune (vezi Anexa E).
Acțiunile emise vor fi livrate acționarului numai după primirea de către Societate a plății integrale a prețului
de emisiune pentru acele acțiuni. După încheierea perioadei ofertei inițiale pentru public, plata oricărei
subscrieri va fi efectuată către Societate la termenul limită de subscriere pentru Sub-Fond pentru SubFondul Global Alternative Opportunities și în termen de 3 zile lucrătoare după ziua în care a fost stabilit
prețul de emisiune al acțiunilor în cauză pentru Sub-Fondurile Sustainable Structured Income, Sustainable
European Equity Quality Income, Target Return Fund, Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High
Yield, Sustainable Euro Fixed Income, Sustainable Floating Rate Income, Sterling Income Focus, Global
Balanced Allocation Portfolio, Global Growth Allocation Portfolio, Global Conservative Allocation Portfolio,
Sustainable US Equity, Sustainable Emerging Markets Equity, High Yield Opportunity 2025 și Sustainable
Climate Action.
Societatea nu va emite acțiuni într-un anumit Sub-Fond în perioadele în care calculul valorii activului net al
Sub-Fondului este suspendat (vezi Suspendarea temporară a calculării valorii activului net).
În conformitate cu Actul constitutiv, Consiliul de Administrație poate împiedica deținerea de acțiuni de către
orice persoană americană.
1. Intermediari acționând în calitate de mandatari
În funcție de legislația țărilor în care sunt oferite acțiunile, intermediarii pot acționa, cu acordul Societății de
administrare, în calitate de mandatari pentru acționari.
În această calitate, intermediarul va solicita subscrierea, conversia sau răscumpărarea acțiunilor în contul
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clientului său și va solicita înregistrarea acestor operațiuni în Registrul de Acțiuni al Sub-Fondului în numele
intermediarului.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, un acționar poate investi direct în Societate, fără a utiliza serviciile
unui mandatar. Contractul încheiat între Societate și orice mandatar trebuie să includă o prevedere care să-i
confere acționarului dreptul de a exercita titlul său de proprietate asupra acțiunilor subscrise prin intermediul
mandatarului. Agentul mandatat nu va avea nicio putere de vot la nicio Adunare Generală a Acționarilor,
decât dacă acționarul îi acordă în scris o procură cu o autorizare în acest sens.
Un investitor poate solicita în orice moment, în scris, ca acțiunile să fie înregistrate pe numele său și, în
acest caz, la predarea de către investitor către Agentul de înregistrare a scrisorii respective de confirmare a
mandatarului, Agentul de înregistrare va înscrie transferul corespunzător și numele investitorului în Registrul
Acționarilor și va anunța în mod corespunzător mandatarul.
Cu toate acestea, dispozițiile de mai sus nu sunt aplicabile acționarilor care au dobândit acțiuni în țările în
care utilizarea serviciilor unui mandatar (sau alt intermediar) este necesară sau obligatorie din motive
imperative de ordin legal, de reglementare sau practic.
În ceea ce privește orice subscriere, se consideră că un intermediar autorizat să acționeze în calitate de
mandatar le-a declarat Administratorilor că:
a) Investitorul nu este o persoană americană;
b) Va informa imediat Consiliul de Administrație și Agentul de înregistrare în cazul în care află că un
investitor a devenit persoană americană;
c) În cazul în care are autoritate discreționară în ceea ce privește acțiunile care ajung să fie deținute
efectiv de către o persoană americană, intermediarul va determina răscumpărarea acelor acțiuni; și
d) Nu va transfera sau preda cu bună știință nicio acțiune sau parte a acesteia și niciun drept asupra
acesteia niciunei persoane americane și nicio acțiune nu va fi transferată în SUA.
Consiliul de Administrație le poate cere în orice moment intermediarilor care acționează în calitate de
mandatari să facă declarații suplimentare pentru a se conforma oricăror modificări ale legilor și
reglementărilor în vigoare.
Toți intermediarii îi vor oferi oricărui investitor un exemplar al acestui Prospect, precum și al Informațiilor
cheie relevante destinate investitorilor pentru Clasa relevantă de acțiuni (sau al oricăror suplimente, acte
adiționale sau note informative similare ce pot fi impuse de legislația locală în vigoare), în conformitate cu
legile în vigoare înainte de subscrierea de către investitor la orice Sub-Fond.
Lista mandatarilor și intermediarilor este disponibilă la sediul social al Societății.
2. Combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului
În conformitate cu legislația aplicabilă în Luxemburg și circularele autorității de supraveghere din Luxemburg,
au fost prezentate obligațiile de prevenire a utilizării întreprinderilor de plasament colectiv, așa cum este
Societate, pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. În acest context, Agentului de înregistrare i-a
fost impusă o procedură de identificare a investitorilor: formularul de cerere a unui investitor trebuie să fie
însoțit, în cazul persoanelor fizice, printre altele, de o copie a pașaportului sau cărții de identitate și/sau, în
cazul persoanelor juridice, de o copie a Statutului și de un extras de la Registrul Comerțului (orice astfel de
copie trebuie să fie autentificată ca fiind conformă de către una dintre următoarele autorități: ambasador,
consulat, notar, poliția locală). Se poate renunța la această procedură de identificare în următoarele situații:
ÎN CAZUL SUBSCRIERILOR PRIN INTERMEDIUL UNUI PROFESIONIST DIN SECTORUL FINANCIAR
REZIDENT ÎNTR-O ȚARĂ CARE IMPUNE O OBLIGAȚIE DE IDENTIFICARE ECHIVALENTĂ CELEI
IMPUSE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA LUXEMBURGHEZĂ DE COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI;
ÎN CAZUL SUBSCRIERII PRINTR-UN INTERMEDIAR SAU MANDATAR A CĂRUI SOCIETATE-MAMĂ
ESTE SUPUSĂ UNEI OBLIGAȚII DE IDENTIFICARE ECHIVALENTE CELEI IMPUSE DE LEGISLAȚIA
LUXEMBURGHEZĂ ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ SOCIETĂȚII-MAMĂ IMPUNE O
OBLIGAȚIE ECHIVALENTĂ FILIALELOR SAU SUCURSALELOR SALE.
Este, în general, acceptat faptul că profesioniștii din sectorul financiar rezidenți într-o țară care a ratificat
concluziile GAFI (Grupul de Acțiune Financiară) sunt considerați a avea o obligație de identificare
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echivalentă cu cea impusă de legislația luxemburgheză.
Astfel de informații sunt colectate numai în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
3. Subscrierea în natură
Consiliul de Administrație poate decide, la libera sa alegere, să accepte valori mobiliare ca plată valabilă
pentru o subscriere cu condiția ca acestea să fie conforme cu politica și restricțiile de investiții ale SubFondului relevant. Acțiunile vor fi emise numai după primirea valorilor mobiliare transferate ca plată în
natură. O astfel de subscriere în natură, dacă se face, va fi revizuită și valoarea activelor astfel aportate va fi
verificată de către auditorul Societății. Va fi emis un raport privind valorile mobiliare transferate, valoarea lor
de piață la data transferului și numărul de acțiuni emise, iar raportul va fi disponibil la sediul Societății.
Costurile excepționale care rezultă dintr-o subscriere în natură vor fi suportate exclusiv de către persoana în
cauză care subscrie.
C. RĂSCUMPĂRAREA ACȚIUNILOR
La cererea unui acționar, Societatea va răscumpăra, în fiecare zi a evaluării, toate sau unele dintre acțiunile
deținute de către respectivul acționar. În acest scop, acționarii îi vor trimite Societății o cerere scrisă care să
detalieze numărul acțiunilor sau valoarea monetară care urmează să fie răscumpărată, Sub-Fondul (SubFondurile), Clasa (Clasele) de acțiuni pentru care se solicită răscumpărarea, denumirea sub care sunt
înregistrate acțiunile și toate informațiile utile referitoare la acționarul căruia ar trebui să i se facă plățile.
Prețul de răscumpărare (așa cum este definit în continuare) per acțiune este exprimat în moneda de
referință a Sub-Fondului relevant sau Clasei relevante, precum și în alte monede, după cum va stabili ulterior
Consiliul de Administrație.
„Prețul de răscumpărare” pentru o acțiune a fiecărui Sub-Fond este egal cu valoarea activului net per
acțiune (așa cum este definită la valoarea activului net) al Sub-Fondului relevant, exprimată cu 3 zecimale
care se rotunjesc în sus sau în jos, până la cea mai apropiată unitate din moneda de referință. Prețul de
răscumpărare per acțiune este calculat de către Agentul administrativ pentru fiecare Sub-Fond în fiecare zi
de calcul utilizând ultimele prețuri de închidere disponibile din ziua evaluării. Pentru a fi executată folosind
ultimele prețuri de închidere disponibile în orice zi a evaluării, cererea de răscumpărare trebuie să fie primită
la sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 17:00
(ora Luxemburgului) („termenul limită de răscumpărare pentru Sub-Fond”) pentru Sub-Fondurile
Sustainable Structured Income, Target Return Fund, Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High
Yield, Sustainable Euro Fixed Income, Sustainable Floating Rate Income, Sterling Income Focus, Global
Balanced Allocation Portfolio, Global Growth Allocation Portfolio, Global Conservative Allocation Portfolio,
High Yield Opportunity 2025 și Sustainable Climate Action.
Pentru Sub-Fondul Global Alternative Opportunities și Sub-Fondul Sustainable US Equity, pentru a fi
executată în ziua evaluării, orice cerere de răscumpărare trebuie să fie primită la sediul social al Societății,
într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 14:00 (ora Luxemburgului)
(„termenul limită de răscumpărare pentru Sub-Fond”), la Luxemburg.
Pentru Sub-Fondul Sustainable European Equity Quality Income, pentru a fi executată cu ultimele prețuri de
închidere disponibile ale oricărei zile de evaluare, orice cerere de răscumpărare trebuie să fie primită la
sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 12:00 (ora
Luxemburgului) („termenul limită de răscumpărare pentru Sub-Fond”).
Pentru Sub-Fondul Sustainable Emerging Markets Equity, pentru a fi executată cu ultimele prețuri de
închidere disponibile ale oricărei zile de evaluare, orice cerere de răscumpărare trebuie să fie primită la
sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 11:00 (ora
Luxemburgului) („termenul limită de răscumpărare pentru Sub-Fond”).
Orice cerere de răscumpărare primită după termenul limită de răscumpărare pentru Sub-Fond va fi
prelucrată la următorul termen limită de răscumpărare pentru Sub-Fond pe baza valorii activului net per
acțiune, stabilită la următoarea zi de calcul.
Prețul de răscumpărare va fi plătit în moneda de referință relevantă pentru fiecare Sub-Fond sau Clasă.
Acțiunile, la valoarea activului net per acțiune, exprimată cu 3 zecimale, indiferent de moneda de referință
relevantă pentru fiecare Sub-Fond și rotunjită în sus sau în jos, până la cea mai apropiată unitate a monedei
relevante.
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Toate cererile de răscumpărare sunt tratate la o valoare necunoscută a activului net („calculul
prețurilor la termen” – forward pricing).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, operațiunile simultane de răscumpărare/subscriere pentru un număr
identic de acțiuni, realizate de către același acționar, pot fi executate în mod gratuit, pe baza valorii activului
net, calculate în ziua evaluării, în urma primirii și acceptării de către Societate a cererii respective.
Plata prețului de răscumpărare se va face în mod normal în termen de 3 zile lucrătoare după ziua în care se
stabilește prețul de răscumpărare a acțiunilor în cauză pentru Sub-Fondurile Sustainable Structured Income,
Target Return Fund, Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High Yield, Sustainable Euro Fixed
Income, Sustainable Floating Rate Income, Sterling Income Focus, Global Balanced Allocation Portfolio,
Global Growth Allocation Portfolio, Global Conservative Allocation Portfolio, Sustainable US Equity,
Sustainable Emerging Markets Equity, High Yield Opportunity 2025 și Sustainable Climate Action.
Pentru Sub-Fondul Sustainable European Equity Quality Income, plata prețului de răscumpărare se va face,
în mod normal, în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care este stabilit prețul de răscumpărare al
acțiunilor în cauză.
Pentru Sub-Fondul Global Alternative Opportunities, plata prețului de răscumpărare se va face în mod
normal în termen de 4 zile lucrătoare de la data la care este stabilit prețul de răscumpărare al acțiunilor în
cauză.
Plata se va face prin transfer electronic, într-un cont indicat de către acționar sau, la cerere, costul fiind
suportat de către acționar, prin cec trimis acționarului prin poștă.
Răscumpărările acțiunilor vor fi suspendate în cazul unei suspendări a calculării valorii activului net. Orice
cerere de răscumpărare care este prezentată sau suspendată în timpul unei astfel de suspendări poate fi
revocată printr-o înștiințare scrisă cu condiția ca această cerere să fi fost primită de către Societate înainte
de abrogarea acestei suspendări. În lipsa unei astfel de revocări, acțiunile respective vor fi răscumpărate în
prima zi a evaluării după încheierea suspendării.
Atunci când cererile de răscumpărare de acțiuni ale aceluiași Sub-Fond, care urmează să fie executate întro anumită zi a evaluării, depășesc 10% din activul net al acestui Sub-Fond în respectiva zi a evaluării,
Societatea sau oricare dintre delegații desemnați legal își rezervă posibilitatea reducerii răscumpărărilor la
10% din activul net al Sub-Fondului în acea zi a evaluării, fiind înțeles faptul că această reducere se va
aplica tuturor acționarilor care au solicitat răscumpărarea acțiunilor de la acest Sub-Fond în acea zi a
evaluării, proporțional cu numărul de acțiuni sau cu valoarea monetară pentru care au solicitat
răscumpărarea. Orice cereri de răscumpărare amânate vor fi onorate, având prioritate în raport cu cererile
primite ulterior, în următoarea zi a evaluării (sau în următoarea zi a evaluării până la soluționarea completă a
cererilor inițiale) la valoarea activului net calculată în acea zi ulterioară a evaluării. Acționarii în cauză vor fi
informați în mod individual.
Atunci când, din orice motiv, activul net al unui Sub-Fond este sub o sumă stabilită de către Consiliul de
Administrație, Administratorii pot decide să demareze răscumpărarea obligatorie a tuturor acțiunilor emise și
în circulație pentru Sub-Fondul în cauză. O astfel de răscumpărare se va face la valoarea activului net
calculată în ziua evaluării imediat după această decizie.
D. CONVERSIA ACȚIUNILOR
Cu excepția cazului unei suspendări a calculării valorii activului net al unuia sau mai multor Sub-Fonduri,
acționarii au dreptul de a solicita o modificare a drepturilor asociate tuturor sau unei părți a acțiunilor lor, prin
conversia în acțiuni a unui alt Sub-Fond sau unei alte Clase de acțiuni cu condiția să fi fost deja emise
acțiunile acelui Sub-Fond sau acelei Clase de acțiuni. Cererea de conversie trebuie să fie trimisă în scris
Societății. Pentru a putea fi executată în orice zi a evaluării, o cerere de conversie trebuie să fie primită la
sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 17:00 (ora
Luxemburgului) („termenul limită de conversie pentru Sub-Fond”) pentru Sub-Fondurile Sustainable
Structured Income, Target Return Fund, Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High Yield,
Sustainable Euro Fixed Income, Sustainable Floating Rate Income, Sterling Income Focus, Global Balanced
Allocation Portfolio, Global Growth Allocation Portfolio, Global Conservative Allocation Portfolio, High Yield
Opportunity 2025 și Sustainable Climate Action.
Pentru Sub-Fondul Global Alternative Opportunities și Sub-Fondul Sustainable US Equity, pentru a fi
executată în ziua evaluării, orice cerere de conversie trebuie să fie primită la sediul social al Societății, într-o
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zi lucrătoare din Luxemburg, anterior zilei evaluării, înainte de ora 14:00 (ora Luxemburgului) („termenul
limită de conversie pentru Sub-Fond”).
Pentru Sub-Fondul Sustainable European Equity Quality Income, pentru a fi executată în ziua evaluării, orice
cerere de conversie trebuie să fie primită la sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg,
anterior zilei evaluării, înainte de ora 12:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită de conversie pentru
Sub-Fond”).
Pentru Sub-Fondul Sustainable Emerging Markets Equity, pentru a fi executată în ziua evaluării, orice cerere
de conversie trebuie să fie primită la sediul social al Societății, într-o zi lucrătoare din Luxemburg, anterior
zilei evaluării, înainte de ora 11:00 (ora Luxemburgului) („termenul limită de conversie pentru Sub-Fond”).

Denumirea Sub-Fondului
Sustainable Structured Income
Sustainable European Equity Quality Income
Target Return Fund
Sterling Bond Fund Strategy
Sustainable Euro High Yield
Sustainable Euro Fixed Income
Sustainable Floating Rate Income
Sterling Income Focus
Global Alternative Opportunities
Global Balanced Allocation Portfolio
Global Growth Allocation Portfolio
Global Conservative Allocation Portfolio
Sustainable US Equity
Sustainable Emerging Markets Equity
High Yield Opportunity 2025
Sustainable Climate Action

Termen limită de
subscriere, răscumpărare
sau conversie pentru
Sub-Fond
Z-1, la 17:00
Z-1, la 12:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 14:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 14:00
Z-1, la 11:00
Z-1, la 17:00
Z-1, la 17:00

Ziua
evaluării

Ziua
calculului

Ziua
plății

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+2
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1
Z+1

Z+3
Z+2
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+4
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3
Z+3

Toate cererile de conversie sunt tratate la o valoare necunoscută a activului net („calculul prețurilor la
termen” – forward pricing).
Prețul conversiei se calculează în fiecare zi de calcul. Orice cerere de conversie primită după termenul limită
de conversie pentru Sub-Fond va fi prelucrată la următorul termen limită de conversie pentru Sub-Fond pe
baza valorii activului net per acțiune stabilite în următoarea zi de calcul.
Prețul de conversie rezultat din conversia în acțiuni a oricărui Sub-Fond țintă sau a oricărei Clase de acțiuni
țintă este exprimat în moneda de referință a Sub-Fondului țintă, precum și în alte monede, după cum poate
stabili periodic Consiliul de Administrație.
Conversia se face gratuit și la o rată calculată în funcție de valoarea respectivă a activului net al SubFondurilor și/sau Claselor în cauză.
Sunt permise conversiile între diferite Clase de acțiuni, cu condiția să fie îndeplinite condițiile menționate la
capitolul IV.A al prezentului Prospect (statutul investitorilor, structura taxelor, valoarea minimă de subscriere,
aprobarea Consiliului de Administrație, dreptul la plata dividendelor sau lipsa dreptului la distribuiri, etc.).
VI. VALOAREA ACTIVULUI NET
A. GENERALITĂȚI
Activul net al unui Sub-Fond este egal cu valoarea de piață a: (i) activelor Sub-Fondului relevant, inclusiv
veniturile acumulate, minus (ii) pasivele și provizioanele pentru cheltuieli cumulate care pot fi atribuite
fiecărei Clase de acțiuni în cadrul Sub-Fondului. Activul net al Societății este exprimat în EUR, iar valoarea
activului net per acțiune al fiecărui Sub-Fond este exprimată în moneda de referință definită în capitolul
intitulat Gama de Sub-Fonduri.
Valoarea activului net per acțiune pentru fiecare Sub-Fond se stabilește de către Agentul administrativ sub
răspunderea Societății de administrare în fiecare zi de calcul, pe baza ultimelor prețuri de închidere
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disponibile pentru fiecare zi a evaluării pe piețele pe care sunt negociate valorile mobiliare deținute de SubFondul în cauză.
Valoarea activului net nu va fi calculată în zilele în care piața principală pe care sunt negociate valorile
mobiliare deținute de Sub-Fondurile în cauză este închisă în ziua evaluării; în următoarea zi lucrătoare,
valoarea activului net va fi calculată pe baza ultimelor prețuri de închidere disponibile.
Pentru fiecare Sub-Fond, valoarea activului net per acțiune din oricare Clasă de acțiuni se calculează
împărțind (i) activul net al Sub-Fondului relevant care poate fi atribuit Clasei de acțiuni la (ii) numărul total de
acțiuni în circulație și fracțiuni de acțiuni ale unei astfel de Clase în ziua relevantă a evaluării (valoarea
activului net per acțiune este exprimată în moneda de referință relevantă sau orice altă monedă care poate fi
stabilită oricând de către Consiliul de Administrație, cu trei zecimale, indiferent de moneda de referință a
Sub-Fondului relevant). În cazul în care Societatea trebuie să suporte o datorie legată de un activ dintr-o
anumită Clasă de acțiuni sau de o tranzacție efectuată în legătură cu un activ dintr-o anumită Clasă de
acțiuni, respectiva datorie va fi atribuită acelei Clase de acțiuni (de exemplu: tranzacții de acoperire).
1. Se consideră că activele Societății includ:
(a)

Tot numerarul din casă sau din depozite, inclusiv orice dobândă aferentă;

(b)

Toate cambiile și biletele la vedere plătibile și creanțele (inclusiv veniturile din valorile mobiliare
vândute, dar nepredate);

(c)

Toate obligațiunile, biletele la termen, certificatele de depozit, acțiunile, titlurile de participare, unitățile
sau acțiunile la organismele de plasament colectiv, obligațiunile, obligațiunile preferențiale, drepturile
de subscriere, bonurile de subscriere („warrants”), opțiunile și alte valori mobiliare, instrumente
financiare și active similare deținute sau contractate de Societate (cu condiția ca Societatea să poată
face ajustări într-un mod care să nu fie contrar alineatului (i) de mai jos cu privire la fluctuațiile valorii
de piață a valorilor mobiliare, determinate de tranzacționarea fără dividende, fără drepturi sau cu
practici similare);

(d)

Toate dividendele sub formă de acțiuni, dividendele sub formă de numerar și distribuțiile de numerar
de primit de către Societate în măsura în care informațiile referitoare la acestea sunt disponibile în
mod rezonabil Societății;

(e)

Toate dobânzile acumulate și asociate oricăror active purtătoare de dobândă deținute de Societate, cu
excepția gradului în care sunt incluse sau reflectate în principalul acestor active;

(f)

Cheltuielile preliminare ale Societății în măsura în care acestea nu au fost amortizate;

(g)

Toate celelalte active de orice fel, inclusiv cheltuielile plătite în avans.

Valoarea acestor active se stabilește după cum urmează:
(i)

Valoarea numerarului din casă sau din depozite, a cambiilor și biletelor la vedere și creanțelor, a
cheltuielilor plătite în avans, a dividendelor sub formă de numerar, a dobânzilor declarate sau
acumulate și neprimite încă, toate acestea fiind considerate a fi în cuantumul lor integral, cu excepția
cazului în care aceasta este puțin probabil să fie plătită sau primită integral, caz în care la valoarea
acestora se ajunge după ce se face actualizarea considerată cuvenită în acest caz pentru a reflecta
valoarea lor reală;

(ii)

Valorile mobiliare cotate la o bursă de valori recunoscută sau tranzacționate pe oricare altă piață
reglementată care operează în mod regulat, recunoscută și deschisă publicului, vor fi evaluate la
ultimele lor prețuri de închidere disponibile sau, în cazul în care ar exista mai multe astfel de piețe, pe
baza ultimelor lor prețuri de închidere disponibile pe piața principală pentru valoarea mobiliară în
cauză;

(iii)

În cazul în care, în opinia Administratorilor, ultimul preț de închidere disponibil nu reflectă cu fidelitate
valoarea justă de piață a valorilor mobiliare în cauză, valoarea acestora va fi definită de către
Administratori pe baza veniturilor din vânzări previzibile în mod rezonabil, stabilite în mod prudent și
cu bună-credință;

(iv)

Valorile mobiliare necotate sau netranzacționate la bursa de valori sau nenegociate pe o altă piață
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reglementată vor fi evaluate pe baza veniturilor probabile din vânzări, stabilite în mod prudent și cu
bună-credință de către Administratori;
(v)

Valoarea de lichidare a contractelor de tip futures, forward sau de opțiuni netranzacționate la bursă
sau pe alte piețe reglementate înseamnă valoarea lor netă de lichidare, stabilită în conformitate cu
politicile instituite de către Administratori, pe o bază aplicată în mod consecvent pentru fiecare tip
diferit de contracte. Valoarea de lichidare a contractelor de tip futures, forward sau de opțiuni
tranzacționate la bursă sau pe alte piețe reglementate se bazează pe ultimele prețuri de decontare
disponibile ale acestor contracte la bursă și pe piețele reglementate pe care acele contracte de tip
futures, forward sau de opțiuni sunt tranzacționate de către societate; cu condiția ca, dacă un contract
de tip futures, forward sau de opțiuni nu a putut să fie lichidat în ziua în raport cu care se stabilește
activul net, baza pentru stabilirea valorii de lichidare a acelui contract să fie cea pe care Administratorii
o vor considera echitabilă și rezonabilă;

(vi)

Instrumentele pieței monetare care nu sunt cotate sau tranzacționate la bursa de valori sau care nu
sunt negociate pe o altă piață reglementată sunt evaluate la valoarea lor nominală cu dobânda
aferentă;

(vii)

În cazul unor instrumente pe termen scurt, care au o scadență mai mică de 90 de zile, valoarea
instrumentului, bazată pe costul net de achiziție, este ajustată treptat la prețul de răscumpărare al
acestuia. În cazul unor modificări semnificative ale condițiilor de piață, baza de evaluare a investiției
este ajustată la noile randamente ale pieței;

(viii)

Swap-urile pe rata dobânzii vor fi evaluate la valoarea lor de piață stabilită prin raportare la curba
ratelor aplicabile ale dobânzii. Swap-urile ancorate la indici sau instrumente financiare vor fi evaluate
la valoarea lor de piață, pe baza indicelui sau instrumentului financiar aplicabil. Evaluarea swap-urilor
legate de astfel de indici sau instrumente financiare se va baza pe valoarea de piață a swap-urilor
respective, în conformitate cu procedurile stabilite de Consiliul de Administrație;

(ix)

Swap-urile pe riscul de credit sunt evaluate zilnic pe baza unei valori de piață obținute de către sursele
externe de prețuri. Calcularea valorii de piață se bazează pe riscul de credit al contrapartidei, entitatea
de referință, scadența swap-ului pe riscul de credit și lichiditatea sa pe piața secundară. Metoda de
evaluare este recunoscută de Consiliul de Administrație și verificată de către auditori;

(x)

Investițiile în OPC de tip deschis vor fi evaluate pe baza ultimelor prețuri disponibile ale unităților sau
acțiunilor unui astfel de OPC; și

(xi)

Toate celelalte valori mobiliare și alte active admise vor fi evaluate la valoarea justă de piață stabilită
de bună credință și în conformitate cu procedurile instituite de Consiliul de Administrație.

Orice active deținute într-un anumit Sub-Fond care nu sunt exprimate în moneda de referință a Sub-Fondului
vor fi convertite în acea monedă de referință la cursul de schimb în vigoare pe o piață recunoscută în ziua în
care sunt luate ultimele prețuri de închidere disponibile. Cursurile de schimb utilizate pot diferi de la un SubFond la altul, în funcție de caracteristici (respectiv indicele de referință) aplicabile fiecărui Sub-Fond.
Consiliul de Administrație, la discreția sa, poate permite alte metode de evaluare, pe baza prețului de
vânzare probabil stabilit cu prudență și cu bună-credință de către Administratori, care urmează să fie utilizate
atunci când acesta consideră că o astfel de evaluare reflectă mai bine valoarea justă a oricărui activ al
Societății.
În cazul în care cotațiile anumitor active deținute de un Sub-Fond nu sunt disponibile pentru calcularea
valorii activului net, fiecare dintre aceste cotații poate fi înlocuită cu ultima cotație cunoscută (cu condiția ca
această ultimă cotație cunoscută să fie și reprezentativă) care precedă ultima cotație sau cu ultima evaluare
a ultimei cotații în ziua relevantă a evaluării, după cum stabilesc Administratorii.
2. Se consideră că pasivele Societății includ:
(a)

Toate creditele, facturile și datoriile de plătit;

(b)

Toate comisioanele administrative, costurile și cheltuielile acumulate sau plătibile (inclusiv
comisioanele de administrare, comisioanele de distribuție, comisioanele pentru Depozitar,
comisioanele Agentului administrativ, comisioanele agentului de înregistrare, comisioanele
mandatarilor și toate celelalte comisioane pentru terțe părți);
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(c)

Toate datoriile cunoscute, prezente și viitoare, inclusiv toate obligațiile contractuale ajunse la scadență
pentru plata de bani sau bunuri;

(d)

Un provizion adecvat pentru impozitele viitoare pe baza capitalului și venitului din ziua evaluării,
stabilit ocazional de Societate, și alte rezerve, dacă este cazul, autorizate și aprobate de către
Administratori, în special cele care au fost constituite pentru o eventuală depreciere a investițiilor
Societății; și

(e)

Toate celelalte datorii ale Societății de orice fel, cu excepția celor reprezentate de acțiuni ale
Societății. La stabilirea valorii acestora, Societatea va lua în considerare toate cheltuielile datorate de
Societate, inclusiv, dar fără limitare la cheltuielile de constituire, onorariile datorate Consiliului de
Administrație, Societății de administrare (inclusiv toate cheltuielile efective rezonabile),
Administratorului de investiții, contabililor, Băncii Depozitare și agenților plătitori, Agentului
administrativ, Agentului de înregistrare și reprezentanților permanenți din locurile de înregistrare,
intermediarilor, precum și oricărui alt agent angajat de Societate, onorariile pentru serviciile juridice și
de audit, costul oricăror cotații propuse, de menținere a acelor cotații, cheltuielile de imprimare,
raportare și publicare (inclusiv costurile de elaborare, traducere și tipărire în diferite limbi) a
Prospectelor, documentelor cu Informațiile cheie destinate investitorilor, memoriilor explicative sau
situațiilor de înregistrare, rapoartelor anuale și semestriale și rapoartelor extinse, impozitele sau taxele
autorităților guvernamentale și de supraveghere, costurile de asigurare și toate celelalte cheltuieli de
exploatare, inclusiv costul de cumpărare și vânzare de active, dobânzile, comisioanele bancare și de
brokeraj, poștă, telefon și telex. Societatea poate calcula cheltuielile administrative și de altă natură cu
caracter regulat sau recurent ca fiind o cifră estimată pentru perioade anuale sau alte perioade în
avans și le poate acumula în proporții egale pe parcursul oricărei astfel de perioade.

Toate acțiunile în curs de a fi răscumpărate de Societate sunt considerate emise până la încheierea
activității în ziua evaluării aplicabile răscumpărării. Prețul de răscumpărare este o datorie a Societății de la
încheierea activității la acea dată până când se achită.
Toate acțiunile emise de Societate, în conformitate cu cererile de subscriere primite, se consideră emise de
la încheierea activității în ziua evaluării aplicabile subscrierii. Prețul de subscriere este o sumă datorată
Societății de la încheierea activității într-o astfel de zi până când se achită.
Activul net al Societății este egal cu totalul activelor nete ale fiecărui Sub-Fond.
B. SUSPENDAREA TEMPORARĂ A CALCULĂRII VALORII ACTIVULUI NET
În conformitate cu Articolul 14 din Actul constitutiv, Societatea poate suspenda temporar în orice moment
calcularea valorii activului net al unuia sau mai multor Sub-Fonduri și emiterea, vânzarea, răscumpărarea și
conversia acțiunilor, în special în următoarele situații:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

În decursul oricărei perioade în care oricare dintre bursele de valori principale sau alte piețe
reglementate pe care este cotată sau tranzacționată o parte substanțială a investițiilor Societății care
poate fi atribuită oricând acelui Sub-Fond se închide din alt motiv decât pentru sărbătorile obișnuite
sau în care tranzacțiile pe acestea sunt restricționate sau suspendate, cu condiția ca o astfel de
restricție sau suspendare să afecteze evaluarea investițiilor Societății care pot fi atribuite Sub-Fondului
cotat pe acestea;
Pe durata existenței oricărei situații care constituie o situație de urgență (cum sunt evenimente
politice, militare, economice sau monetare), în opinia Administratorilor, ca urmare a căreia cedarea
sau evaluarea activelor deținute de Societate care pot fi atribuite acelui Sub-fond ar fi imposibilă;
În timpul oricărei întreruperi a mijloacelor de comunicare utilizate în mod normal la stabilirea prețului
sau valorii oricăreia dintre investițiile acelui Sub-Fond sau a prețului curent sau valorii curente la orice
bursă sau pe orice altă piață în ceea ce privește activele care pot fi atribuite acelui Sub-Fond;
În cadrul oricărei perioade în care Societatea nu poate să repatrieze fonduri în scopul efectuării de
plăți pentru răscumpărarea acțiunilor acelui Sub-Fond sau în cursul căreia orice transfer de fonduri
implicat în realizarea sau achiziționarea de investiții sau plăți datorate pentru răscumpărarea acțiunilor
nu poate fi efectuat, în opinia Administratorilor, la cursuri normale de schimb;
Atunci când, din orice alt motiv în afara controlului Administratorilor, prețurile oricăror investiții deținute
de Societate și care pot fi atribuite acelui Sub-Fond nu pot fi stabilite prompt sau corect;
La publicarea unui anunț de convocare a Adunării Generale a Acționarilor în vederea lichidării
Societății sau unui Sub-Fond;
Atunci când oricare dintre fondurile țintă în care Societatea investește în mod substanțial activele sale
suspendă calculul valorii activului său net ori
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8)

Ca urmare a suspendării (i) calculului valorii activului net per acțiune/unitate, (ii) emiterii, (iii)
răscumpărării și/sau (iv) conversiei acțiunilor/unităților emise în cadrul fondului de tip „master” în care
Sub-Fondul investește în calitatea sa de fond de tip „feeder”.

Suspendarea calculului valorii activului net al unui Sub-Fond nu va avea niciun efect asupra calculului valorii
activului net, asupra emisiunii, vânzării, răscumpărării și conversiei acțiunilor oricărui alt Sub-Fond pentru
care calculul valorii activului net nu este suspendat.
Orice cerere de subscriere, conversie sau răscumpărare va fi irevocabilă, cu excepția unei suspendări a
calculului valorii activului net.
Comunicarea începerii și încheierii oricărei perioade de suspendare va fi publicată într-un cotidian
luxemburghez, în cazul în care durata suspendării va depăși trei (3) zile lucrătoare, și în oricare alte ziare
selectate de Consiliul de Administrație. Comunicarea va fi, de asemenea, transmisă oricărui investitor sau
acționar, după caz, care solicită cumpărarea, conversia sau răscumpărarea acțiunilor din Sub-Fondurile
relevante.
C. PUBLICAREA VALORII ACTIVULUI NET PER ACȚIUNE
Valoarea activului net per acțiune din fiecare Clasă din cadrul fiecărui Sub-Fond este publicată la sediul
social al Societății și al Societății de administrare și este disponibilă zilnic la biroul Depozitarului. Societatea
poate lua măsuri pentru publicarea acestor informații în principalele ziare financiare. Societatea nu-și asumă
nicio răspundere pentru nicio eroare sau întârziere în publicare sau pentru nepublicarea unei valori a
activului net.
Valoarea relevantă a activului net per acțiune va fi publicată în fiecare țară în care Societatea sau un anumit
Sub-Fond este autorizat(ă), în ziarele stabilite de către Administratori sau în alt mod prevăzut de legislația
aplicabilă.
VII. POLITICA DE DISTRIBUȚIE
În principiu, câștigurile de capital și alte venituri ale Societății vor fi capitalizate și, în general, dividendele nu
vor fi plătibile acționarilor.
Cu toate acestea, Consiliul de Administrație poate propune „Adunării Generale Anuale” a Acționarilor plata
unui dividend în cazul în care consideră că este în interesul acționarilor; în acest caz, sub rezerva aprobării
acționarilor, poate fi distribuit un dividend în numerar din venitul net disponibil din investiții și din câștigurile
nete de capital ale Societății.
La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Anuală a Acționarilor poate și ea decide să
le distribuie acționarilor un dividend sub formă de acțiuni ale unuia sau mai multor Sub-Fonduri, proporțional
cu acțiunile existente ale acelui Sub-Fond, dacă este cazul, deja deținute de către fiecare acționar.
În ceea ce privește acțiunile cu distribuție existente în anumite Sub-Fonduri (vă rugăm să consultați Tabelul
sintetic al acțiunilor), intenția este ca Societatea să distribuie dividende sub formă de numerar în moneda de
referință relevantă a Sub-Fondului. Dividendele anuale sunt declarate separat pentru astfel de acțiuni cu
distribuție la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor. In plus, Administratorii pot declara dividende
intermediare.
Consiliul de Administrație poate decide, de asemenea, ca dividendele să fie reinvestite automat prin
cumpărarea de acțiuni suplimentare. Într-un astfel de caz, dividendele vor fi plătite Agentului de înregistrare,
care va reinvesti banii în numele acționarilor în acțiuni suplimentare din aceeași Clasă. Astfel de acțiuni vor fi
emise la data plății la valoarea activului net per acțiune a Clasei relevante sub formă necertificată. Drepturile
fracționare la acțiunile nominative vor fi recunoscute până la trei zecimale.
Dividendele rămase nerevendicate la 5 ani de la data de înregistrare a dividendului se vor pierde și se vor
acumula în beneficiul Sub-Fondului relevant.
VIII. COMISIOANELE, CHELTUIELILE ȘI IMPOZITAREA
A. COMISIOANELE ȘI CHELTUIELILE SUPORTATE DE SOCIETATE
Societatea (sau fiecare Sub-Fond în mod proporțional) va suporta toate cheltuielile sale de exploatare și
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conexe, inclusiv, dar nu numai onorariile, comisioanele și anumite cheltuieli efective rezonabile ale
Administratorilor, ale Societății de administrare, ale Administratorului de investiții, ale Băncii Depozitare, ale
intermediarilor, ale distribuitorilor, după caz, ale agenților plătitori și ale altor agenți financiari autorizați
corespunzător de Societate sau Societatea de administrare, ale auditorilor și consilierilor juridici. Societatea
va suporta, de asemenea, costurile legate de imprimarea și distribuirea exemplarelor acestui Prospect,
precum și ale fiecărui document cu Informații cheie destinate investitorilor și raport anual și semestrial.
Societatea sau fiecare Sub-Fond, după caz, va plăti, din activele sale, toate comisioanele de brokeraj și
taxele și costurile de tranzacție suportate în legătură cu operațiunile sale, toate impozitele și taxele fiscale
datorate de Societate sau de un Sub-Fond și costurile de înregistrare a Societății sau Sub-Fondului, precum
și costul menținerii acelei înregistrări la toate autoritățile guvernamentale sau de burse de valori. Societatea
nu va suporta costuri de publicitate.
Retrocesiunile obținute de la fondurile țintă de bază vor fi datorate în întregime Sub-Fondurilor.
1. Comisioanele de administrare
Comisioanele de administrare sunt plătite trimestrial din activele fiecărui Sub-Fond la scadență către
Societatea de administrare, care plătește Administratorii de investiții, și sunt calculate pentru fiecare Clasă
de acțiuni din cadrul fiecărui Sub-Fond la media trimestrială a valorii activului net al fiecărui Sub-Fond pe
acel trimestru. Rata anuală a acelor comisioane, pentru fiecare Clasă de acțiuni, este inclusă în
comisioanele de administrare stabilite în Anexa E intitulată Tabele sintetice ale acțiunilor emise de Societate.
2. Comisioanele de performanță
Administratorul de investiții și/sau Sub-Administratorul de investiții al (ai) anumitor Sub-Fonduri (așa cum se
detaliază în Tabelul de mai jos) po(a)t(e) primi comision de performanță din activele Sub-Fondului relevant
pentru toate Clasele de acțiuni.
Tabelul de mai jos rezumă pentru fiecare Sub-Fond detaliile privind indicele de referință (benchmark) și
rata comisionului de performanță.
Denumirea Sub-Fondului

Indice de referință/rata minimă
acceptabilă de rentabilitate

Sustainable Structured Income

Rată minimă acceptabilă de
rentabilitate de 6%

Sustainable European Equity Quality
Income
Target Return Fund
Sterling Bond Fund Strategy
Sustainable Euro High Yield
Sustainable Euro Fixed Income
Sustainable Floating Rate Income
Sterling Income Focus
Global Alternative Opportunities
Global Balanced Allocation Portfolio
Global Growth Allocation Portfolio
Global Conservative Allocation
Portfolio
Sustainable US Equity
Sustainable Emerging Markets
Equity
High Yield Opportunity 2025
Sustainable Climate Action

Comisionul anual de
performanță
15% din creșterea valorii activului
net peste rata minimă acceptabilă
de rentabilitate

Indicele de randament net Eurostoxx
600 (indicele SXXR)
IPC din Regatul Unit + 5%
Indice de referință compozit*
Fără indice de referință
Indice de referință compozit*
Indicele Bloomberg Barclays pentru
bilete cu rată variabilă în euro
Indice de referință compozit*
Indicele HFRX la nivel global
Indice de referință compozit*
Indice de referință compozit*

Fără comision de performanță
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță

Indice de referință compozit*

Fără comision de performanță

S&P 500

Fără comision de performanță

MSCI pentru piețe emergente

Fără comision de performanță

Fără indice de referință
MSCI la nivel mondial (ACWI)

Fără comision de performanță
Fără comision de performanță

10% din randamentul pozitiv
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță
Fără comision de performanță

* Detaliile indicelui de referință compozit sunt descrise pe deplin în cadrul Particularităților Sub-Fondurilor
relevante.
Metodologia asociată comisionului de performanță
Metodologia de mai jos asociată comisionului de performanță se aplică tuturor Sub-Fondurilor vizate, cu
excepția cazului în care se prevede altfel în Partea a II-a a Prospectului „Particularitățile Sub-Fondurilor”.
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Calculul performanței va fi efectuat în funcție de cota maximă (High Water Mark – „HWM”) pentru
toate clasele de acțiuni.
Cota maximă reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
(i) Valoarea activului net per acțiune a clasei relevante la sfârșitul celei mai recente cristalizări la care a
fost plătit un comision de performanță de către respectiva clasă (după scăderea comisionului de
performanță plătit la momentul respectiv); și
(j) În cazul în care nu s-a plătit niciodată niciun comision de performanță, atunci prețul per acțiune al Clasei
relevante la prima emisiune.
Activul net de referință reprezintă activul net din prima zi a evaluării din cadrul perioadei, actualizat în
fiecare zi a evaluării, pentru a ține seama de dispozițiile de subscriere și răscumpărare primite pentru Clasă,
precum și dividendele plătite (dacă este cazul). În plus, activul net de referință reprezintă activul net înainte
de plata provizionului referitor la comisionul de performanță.
Perioada de referință pentru performanță reprezintă întreaga durată de viață a fiecărui Sub-Fond relevant.
Perioada de referință pentru performanță începe la data lansării fiecărui Sub-Fond.
Comisionul de performanță (dacă există) este cristalizat în ultima zi lucrătoare a fiecărui exercițiu fiscal
(„data cristalizării”). Comisionul de performanță (dacă există) va fi plătit Societății de administrare în primul
trimestru de la cristalizare.
Comisionul de performanță va fi calculat fără toate costurile.
Comisionul de performanță va fi plătit numai în cazul în care:
- Valoarea activului net per acțiune depășește cea mai mare valoare anterioară a activului net
per acțiune din orice perioadă anterioară în raport cu care a fost calculat și plătit ultima dată
comisionul de performanță (principiul cotei maxime) și
- Clasa de acțiuni a depășit (înainte de calculul comisionului de performanță):
o Performanța pe care ar fi obținut-o investind activul său net de referință în funcție de
un indice de referință
o Sau rata minimă acceptabilă de rentabilitate care a fost predefinită (principiul „ratei
minime acceptabile de rentabilitate”).
Performanța indicelui de referință va fi stabilită în fiecare zi a evaluării. În cazul în care indicele de referință
prezintă o performanță negativă, atunci valoarea sa este fixată la 0.
Performanța negativă a Claselor de acțiuni menționate mai sus va fi reportată.
Condițiile de plată pentru toate Clasele de acțiuni:
Comisionul de performanță va fi plătit în termen de 10 zile de la data cristalizării.
În cazul în care acțiunile sunt răscumpărate, comisionul de performanță cumulat și asociat acestor
acțiuni va fi cristalizat și totalul tuturor acestor sume cristalizate va fi plătit în termen de 10 zile de la
următoarea dată a cristalizării.
Exemplu de calcul al comisionului de performanță:
Pentru a ilustra suplimentar metodologia asociată comisionului de performanță, tabelul de mai jos rezumă
diferitele configurații ale performanței Sub-Fondului și impactul pentru calcularea comisionului de
performanță. Exemplele sunt pur ilustrative și nu sunt menite să reflecte nicio performanță reală din trecut
sau o potențială performanță viitoare.


Exemplu de comision de performanță cu HWM și indice de referință (benchmark)
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Prețul acțiunilor la data de 1
ianuarie
Prețul acțiunilor la data de 31
decembrie a aceluiași an
Performanța prețului
acțiunilor
Cota maximă (HWM)
Performanța indicelui de
referință
Echivalentul performanței
indicelui de referință în
materie de acțiune
Rata comisionului de
performanță

Comisionul de performanță
care trebuie plătit

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

100 EUR

95 EUR

99 EUR

105 EUR

107 EUR

95 EUR

99 EUR

105 EUR

107 EUR

112 EUR

-5%

+ 4,2%

+ 6,1%

+ 1,9%

+ 2,8%

100 EUR

100 EUR

100 EUR

105 EUR

105 EUR

-6%

+ 3,2%

+ 7,2%

+3,8%

+0,9%

94 EUR

97 EUR

104 EUR

108 EUR

110 EUR

10%

10%

10%

10%

10%

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Performanța este
negativă (chiar
dacă este mai
bună decât
indicele de
referință) și
performanța
negativă va fi
reportată, până
când se va atinge
din nou HWM

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât
performanța
indicelui de
referință,
dar
prețul acțiunilor
este sub HWM

Comision de
performanță de
plătit
Prețul acțiunilor
este peste HWM
și
performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât
performanța
indicelui de
referință
Începe o nouă
perioadă de
evaluare (HWM
nouă)
10% din
performanța
peste indicele de
referință: 10% din
1 EUR (15 EUR 104 EUR)

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Prețul acțiunilor
este peste HWM,
dar
performanța
prețului acțiunilor
este mai mică
decât
performanța
indicelui de
referință

Comision de
performanță de
plătit
Prețul acțiunilor
este peste HWM
și
performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât
performanța
indicelui de
referință
Începe o nouă
perioadă de
evaluare (HWM
nouă)
10% din
performanța
peste indicele de
referință: 10% din
2 EUR (112 EUR
- 110 EUR)

Comision de performanță în
EUR



Exemplu de comision de performanță cu HWM și rata minimă acceptabilă de rentabilitate

Anul 1
Prețul acțiunilor la data de 1
ianuarie
Prețul acțiunilor la data de 31

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

100 EUR

92 EUR

98 EUR

105 EUR

107 EUR

92 EUR

98 EUR

105 EUR

107 EUR

116 EUR
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decembrie a aceluiași an
Performanța prețului
acțiunilor
Cota maximă
Rata minimă acceptabilă de
rentabilitate
Rata comisionului de
performanță

Comisionul de performanță
care trebuie plătit

-8%

+ 6,5%

+ 7,1%

+ 1,9%

+ 8,4%

100 EUR

100 EUR

100 EUR

105 EUR

105 EUR

6%

6%

6%

6%

6%

15%

15%

15%

15%

15%

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Performanța este
negativă și
performanța
negativă va fi
reportată, până
când se va
atinge din nou
HWM

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate,
dar
prețul acțiunilor
este sub HWM

Comision de
performanță de
plătit
Prețul acțiunilor
este peste HWM
și
performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate
Începe o nouă
perioadă de
evaluare (HWM
nouă)
15% din
performanța
peste rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate: 15%
din 1,1% (7,1% 6%)

Nu se plătește
niciun comision
de performanță
Prețul acțiunilor
este peste HWM,
dar
performanța
prețului acțiunilor
este mai mică
decât rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate

Comision de
performanță de
plătit
Prețul acțiunilor
este peste HWM
și
performanța
prețului acțiunilor
este mai mare
decât rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate
Începe o nouă
perioadă de
evaluare (HWM
nouă)
15% din
performanța
peste rata
minimă
acceptabilă de
rentabilitate: 15%
din 2,4% (8,4% 6%)

Comision de performanță în
EUR

3. Alte comisioane și cheltuieli
Comisioanele Agentului administrativ, Agentului de înregistrare, Băncii Depozitare, intermediarilor,
mandatarilor, oricăror agenți plătitori și altor agenți financiari mandatați de Societate, Societatea de
administrare, după caz, sunt stabilite de comun acord cu entitatea în cauză la rata și conform practicilor de
piață din Luxemburg. De exemplu, anumite comisioane se bazează pe valoarea activului net al Sub-Fondului
relevant sau Clasei de acțiuni relevante și celelalte, pe tranzacțiile sau alte intervenții în contul Societății sau
oricărui Sub-Fond. În acest sens, Societatea va plăti Agentului administrativ un comision total în cuantum de
până la 0,20% p.a din valoarea medie a activului net, dar în cuantum minim anual de 25 000 EUR pentru
fiecare Sub-Fond.
Societatea îi va plăti Agentului de înregistrare un comision de bază de 250 EUR pe lună pentru fiecare SubFond cu o Clasă de acțiuni, precum și comisioane pentru tranzacții și de cont cu un comision minim lunar de
1 000 EUR pentru fiecare Sub-Fond.
Comisioanele pentru Banca Depozitară convenite periodic se plătesc trimestrial. În acest sens, fiecare SubFond va plăti Depozitarului un comision în cuantum de până la 0,07% p.a. din valoarea medie a activului net,
dar în cuantum minim anual de 2 800 EUR pentru fiecare Sub-Fond.
Comisioanele și cheltuielile legate de constituirea și înregistrarea Societății fiind estimate la 20 000 EUR
pentru fiecare Sub-Fond, vor fi suportate de Societate și amortizate pe parcursul a 5 ani de la data lansării
Sub-Fondului.
Taxele de constituire suportate de noile Sub-Fonduri sunt amortizate într-o perioadă maximă de 5 ani. În
cazul lichidării unui Sub-Fond, taxele de lichidare vor fi suportate de respectivul Sub-Fond în integralitatea
lor.
Toate celelalte taxe, în cazul în care nu sunt amortizate, sunt mai întâi deduse din veniturile din investiții și,
în al doilea rând, dacă este cazul, din câștigurile de capital realizate din capital.
Nici Administratorul de investiții, nici Sub-Administratorii de investiții și nici persoanele aflate în legătură cu
aceștia (denumite „persoanele aflate în legătură”) nu pot reține numerar sau alte reduceri de la un broker
sau dealer ca plată pentru direcționarea tranzacțiilor către aceștia.
Administratorul de investiții sau persoanele aflate în legătură cu acesta po(a)t(e) încheia acorduri privind
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comisioanele în natură (soft commission) cu un număr de brokeri, prin care informațiile și analiza în timp real
despre prețuri sunt puse la dispoziție de un grup independent de cercetare Administratorului de investiții sau
persoanelor aflate în legătură cu acesta în mod gratuit, în schimbul faptului că Administratorul de investiții
tratează cu brokerii respectivi în numele Sub-Fondurilor. Acordurile privind comisioanele în natură pot
conferi, de asemenea, Administratorului de investiții sau persoanelor aflate în legătură cu acesta acces la
software de gestionare a riscului. Bunurile și serviciile furnizate în regim de comision în natură trebuie să fie
în mod demonstrabil în beneficiul acționarilor Sub-Fondului relevant și tranzacțiile cu brokerii nu trebuie să
depășească ratele obișnuite pentru servicii complete instituționale și cele mai bune condiții de execuție.
Detaliile despre comisioanele în natură vor fi prezentate în raportul anual al Societății. Comisioanele în
natură pot fi direcționate numai către persoane juridice, nu și către persoanele fizice.
4. Comisioanele de distribuție
Comisioanele de distribuție sunt plătibile Societății de administrare trimestrial și sunt calculate în funcție de
media activelor nete ale Clasei R de acțiuni și/sau ale Clasei O de acțiuni a(le) fiecărui Sub-Fond pentru luna
relevantă. Rata anuală a acelor comisioane, pentru fiecare Clasă de acțiuni, este inclusă în comisioanele de
administrare stabilite în Anexa E intitulată Tabele sintetice ale acțiunilor emise de Societate.
5. Comisioanele adiționale legate de investițiile în alte fonduri de investiții
Deoarece Societatea intenționează să investească în alte fonduri de investiții, acționarii vor suporta o
dublare a taxelor și comisioanelor (comisioanele de administrare, comisioanele de subscriere...) pentru
investițiile unui Sub-Fond în OPCVM și alte OPC care nu sunt legate de Societatea de administrare.
B. IMPOZITAREA
1. Impozitarea Societății
O taxă (Taxe d’abonnement) egală cu: (i) 0,01% pe an pentru toate Clasele de acțiuni dedicate investitorilor
instituționali și (ii) 0,05% pe an pentru Clasele dedicate micilor investitori este plătibilă trimestrial autorităților
din Luxemburg și se calculează pe baza activelor nete ale fiecărui Sub-Fond în ultima zi a trimestrului.
Partea din activele oricărui Sub-Fond investită în alte OPC din Luxemburg nu este supusă taxei menționate
anterior.
Nu se plătesc niciun impozit și nicio taxă în Luxemburg ca urmare a emiterii de acțiuni. În conformitate cu
legislația din Luxembourg, nu se plătește nicio taxă în Luxemburg pentru câștigurile de capital realizate în
legătură cu orice acțiuni.
Unele venituri ale Societății (sub formă de dividende, dobânzi sau profituri din surse din afara
Luxemburgului) pot fi supuse impozitului cu reținere la sursă, la o rată variabilă, neputând fi recuperat.
2. Impozitarea acționarilor
În conformitate cu legislația și practicile curente, acționarii nu sunt supuși niciunui tip de impozite pe
câștigurile de capital, venituri, reținute la sursă, pe moșteniri sau de alt fel din Luxemburg (cu excepția
acționarilor care au domiciliul, reședința sau sediul permanent în Luxemburg și anumiți foști rezidenți din
Luxemburg care dețin mai mult de 10% din capitalul social al Societății).
Acționarii Societății, care sunt rezidenți ai unui Stat Membru al Uniunii Europene (inclusiv teritoriile
dependente sau asociate) (1) sau ai unor țări terțe numite, (2) cu excepția acționarilor care sunt societăți,
sunt supuși unui impozit cu reținere la sursă care se va aplica plăților de dobânzi pe care aceștia le vor primi
de la Sub-Fondul în care investesc.
(1) Jersey, Guernsey, Insula Man, teritoriile dependente și asociate din Caraibe, etc.
(2) Elveția, Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino.
Acționarii și potențialii investitori sunt sfătuiți să se consulte cu propriii consilieri profesioniști cu
privire la posibila impozitare sau alte consecințe ale achiziționării, deținerii, vânzării sau cedării în alt
mod de acțiuni în conformitate cu legislația din țara în care s-au constituit ori stabilit sau din țara lor
de cetățenie, reședință sau domiciliu.
Mențiunile de mai sus legate de impozitare se bazează pe recomandările primite de Agentul
administrativ în ceea ce privește legile și practicile în vigoare în Luxemburg, la data acestui
38

Prospect. La fel ca în cazul oricărei investiții, nu există nicio garanție că situația fiscală sau situația
fiscală propusă la momentul unei investiții în Societate sau într-un Sub-Fond sau într-o Clasă de
acțiuni va dura pe termen nelimitat.
3. Cerințele FATCA
FATCA (Foreign Account Tax Compliance – legea din SUA privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor
din străinătate) abordează abuzurile percepute ale contribuabililor americani cu privire la activele deținute în
străinătate și impune ca toate instituțiile financiare să participe și să se conformeze. Adoptată în 2010,
FATCA obligă instituțiile financiare străine (Foreign Financial Institutions – „FFI”) să raporteze către
administrația fiscală americană – Internal Revenue Service („IRS”) despre „persoanele americane definite”,
despre conturile financiare și, în unele cazuri, persoanele din SUA care controlează entitățile care intră sub
incidența definiției de entități străine nefinanciare pasive (Non-Financial Foreign Entities – „NFFE pasive”).
Prin intermediul FATCA, SUA impune un impozit cu reținere la sursă de penalizare de 30% pentru toate FFI,
inclusiv anumite vehicule de investiții și fonduri de tip OPCVM, care nu respectă obligațiile FATCA. Acest
impozit se aplică nu numai veniturilor provenite din SUA, ci și veniturilor din vânzarea de active care
generează venituri provenite din SUA (începând cu anul 2017).
Pe scurt, FATCA impune FFI să respecte noile standarde de documentare, obiectivul fiind identificarea
persoanelor americane definite și raportarea către IRS, începând cu anul 2015, a informațiilor referitoare la
investițiile făcute la FFI.
Trezoreria americană a publicat Reglementările finale în data de 17 ianuarie 2013, iar IRS a furnizat
cerințele detaliate pe care trebuie să le respecte FFI, agenții americani de impozitare cu reținere la sursă și
alte entități din afara SUA pentru a evita reținerea la sursă sau penalizările. De asemenea, documentul
detaliază excepțiile, excluderile, cerințele privind raportarea și reținerea la sursă. În data de 20 februarie
2014, IRS a emis, de asemenea, amendamente la Reglementările finale (reglementările temporare și de
coordonare).
Multe jurisdicții au semnat un Acord interguvernamental (IGA) care să transpună majoritatea obligațiilor care
decurg din Reglementările FATCA în legislația locală și, în același timp, să creeze derogări specifice sau
cerințe reduse de conformitate pentru FFI situate în țările asociate Acordului interguvernamental comparativ
cu FFI situate în alte jurisdicții. Luxemburg a semnat un IGA Modelul 1 în data de 28 martie 2014.
Societatea a optat pentru statutul FFI din modelul de raportare 1.
4. Common Reporting Standard
Societatea poate face obiectul Standardului de schimb automat de informații privind conturile financiare în
materie fiscală („Standardul”) și standardului comun de raportare (Common Reporting Standard – „CRS”),
astfel cum este prevăzut în legea luxemburgheză privind standardul comun de raportare (loi relative à la
Norme commune de declaration – „Legea CRS”).
Conform prevederilor Legii CRS, „persoanele care controlează" înseamnă persoanele fizice care exercită
controlul asupra unei entități. În cazul unui trust, înseamnă constituitorul (constituitorii), administratorul
(administratorii), protectorul (protectorii) (dacă există), beneficiarul (beneficiarii) sau clasa (clasele) de
beneficiari și oricare altă persoană fizică care exercită controlul final efectiv asupra trustului și, în cazul unei
alte construcții juridice decât un trust, acest termen înseamnă persoanele aflate pe poziții echivalente sau
similare. Termenul de „persoane care controlează” trebuie interpretat într-o manieră conformă cu
Recomandările Grupului de Acțiune Financiară (GAFI).
În conformitate cu Legea CRS, Societatea poate fi tratată ca instituție financiară raportoare din Luxemburg
(Institution financière déclarante). Astfel, începând cu data de 30 iunie 2017, fără a aduce atingere altor
dispoziții aplicabile privind protecția datelor, astfel cum sunt prevăzute în documentația Societății, Societatea
va trebui să raporteze anual Autorității fiscale din Luxemburg („AFL”) informații cu caracter personal și
financiar legate, printre altele, de identificarea, deținerile și plățile efectuate către: (i) acționarii care sunt
persoane raportabile (Personnes devant faire l’objet d’une déclaration) și (ii) persoanele care controlează din
cadrul anumitor entități nefinanciare care sunt ele însele persoane raportabile (Personnes détenant le
contrôle). Aceste informații, astfel cum sunt enumerate în mod exhaustiv în Anexa I la Legea CRS
(„informațiile”), vor include datele cu caracter personal referitoare la persoanele raportabile.
Capacitatea Societății de a-și îndeplini obligațiile de raportare în conformitate cu Legea CRS va depinde de
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fiecare acționar care furnizează Societății informațiile, împreună cu documentele justificative necesare. În
acest context, acționarii sunt informați prin prezentul că, în calitate de operator de date, Societatea va
prelucra informațiile în scopurile prevăzute în Legea CRS. Acționarii se angajează să-și informeze
persoanele care controlează, dacă este cazul, despre prelucrarea de către Societate a informațiilor acestora.
De asemenea, acționarii sunt informați că informațiile referitoare la persoanele raportabile în sensul Legii
CRS vor fi comunicate anual AFL în scopurile prevăzute în Legea CRS. În special, persoanele raportabile
sunt informate că anumite operațiuni efectuate de către acestea vor fi raportate prin emiterea de situații, iar
respectiva parte a informațiilor va servi ca bază pentru raportarea anuală către AFL.
În mod similar, acționarii se angajează să informeze Societatea, în termen de treizeci (30) de zile de la
primirea acestor situații, în cazul în care orice date cu caracter personal incluse nu sunt corecte. Acționarii se
angajează, de asemenea, să informeze imediat Societatea și să prezinte Societății toate documentele
justificative privind orice modificări legate de informațiile respective după ce acestea s-au produs.
Orice acționar care nu dă curs cererilor de informații sau de documente ale Societății poate fi tras la
răspundere pentru sancțiunile impuse Societății și care pot fi atribuite nefurnizării de către respectivul
acționar a informațiilor sau sub rezerva divulgării informațiilor de către Societate către AFL.
IX. CONFLICTELE DE INTERESE
Niciun contract și nicio altă tranzacție pe care Societatea și orice altă corporație sau firmă le-ar putea încheia
nu vor fi afectate sau anulate de faptul că unul sau mai mulți Administratori sau directori ai Societății sunt
interesați de sau sunt administratorii, asociații, directorii sau angajații respectivei corporații sau firme.
Un administrator sau director al Societății, care acționează în calitate de administrator, director sau angajat
al oricărei corporații sau firme pe care Societatea o va contracta sau cu care va desfășura afaceri altcumva,
nu va fi împiedicat, din cauza afilierii cu acea corporație sau firmă, să analizeze și să voteze sau să
acționeze legat de orice probleme privind acel contract sau alt tip de afaceri.
În cazul în care orice Administrator sau director al Societății ar avea orice interes opus Societății în orice
tranzacție a Societății, respectivul Administrator sau director va face cunoscut Consiliului de Administrație
interesul său personal și nu va analiza sau vota legat de nicio astfel de tranzacție, tranzacția respectivă și
interesul Administratorului sau directorului față de aceasta urmând să fie raportate la următoarea Adunare a
Acționarilor.
Termenul „interes opus Societății”, așa cum este utilizat în fraza precedentă, nu va include niciun raport cu și
niciun interes în nicio chestiune, poziție sau tranzacție care implică Société Générale Luxembourg sau
societatea sau persoana juridică stabilită oricând de Consiliul de Administrație, la discreția sa.
Societatea stabilește, pune în aplicare și menține o politică eficientă legată de conflictele de interese.
Societatea păstrează, la sediul său, și actualizează periodic evidența tipurilor de situații, dacă există, care ar
putea da naștere unui conflict de interese. Societatea va dezvălui situațiile în care măsurile organizatorice
sau administrative adoptate de Societate pentru a gestiona conflictele de interese nu au fost de o amploare
rezonabilă.
X. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR
În conformitate cu reglementările în vigoare în Luxembourg, Societatea a implementat și menține proceduri
eficiente și transparente de soluționare rezonabilă și promptă a reclamațiilor primite de la acționari.
Informațiile privind aceste proceduri vor fi puse la dispoziția acționarilor în mod gratuit.
XI. STRATEGIILE PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR DE VOT
În conformitate cu reglementările în vigoare în Luxemburg, Societatea a elaborat o strategie adecvată și
eficientă pentru a determina când și cum urmează a fi exercitate drepturile de vot aferente instrumentelor
deținute în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al Societății.
XII. INFORMAȚII GENERALE
A. EXERCIȚIUL FINANCIAR
Exercițiul financiar al Societății („exercițiul financiar”) începe în data de 1 ianuarie a fiecărui an
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calendaristic și se încheie în data de 31 decembrie a anului calendaristic respectiv. Primul exercițiu financiar
a început la data constituirii și s-a încheiat în data de 31 decembrie 2009.
B. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR
Adunarea Generală Anuală a Acționarilor are loc în fiecare an calendaristic, în Luxemburg, la ora 10:00, în
ultima zi de joi a lunii aprilie și pentru prima dată în 2010. Dacă această zi nu este o zi lucrătoare, Adunarea
va avea loc în următoarea zi lucrătoare completă. Alte adunări ale acționarilor pot avea loc în locul și la data
indicate în cadrul înștiințărilor respective privind adunarea. Toți acționarii vor fi convocați la adunare printr-o
înștiințare, înregistrată în Registrul Acționarilor și trimisă la adresele lor, cu cel puțin 8 zile înainte de data
Adunării Generale. Aceasta va indica data și locul Adunării Generale, condițiile de admitere, ordinea de zi și
cerințele de cvorum și majoritate.
În măsura impusă de legislația din Luxemburg, înștiințările suplimentare vor fi publicate în Mémorial, într-un
ziar luxemburghez și în orice alte ziare stabilite de Consiliul de Administrație.
Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot. Votul privind o posibilă plată a dividendului într-un Sub-Fond
necesită majoritatea voturilor acționarilor de la Sub-Fondul în cauză și orice modificare a Actului Constitutiv
care duce la o modificare a drepturilor unui Sub-Fond trebuie să fie aprobată printr-o hotărâre a Adunării
Generale a Acționarilor și de către Adunarea Acționarilor Sub-Fondului în cauză.
Consiliul de Administrație nu este obligat să trimită conturile anuale sau raportul auditorului legal aprobat și
raportul administratorului în același timp cu nota de convocare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în nota de convocare la Adunarea Generală Anuală a
Acționarilor, conturile anuale, precum și raportul auditorului legal aprobat și raportul administratorului vor fi
disponibile la sediul social al Societății. Nota de convocare la Adunările Generale ale Acționarilor poate
prevedea că majoritatea și cvorumul la adunarea generală vor fi stabilite în funcție de acțiunile emise și
aflate în circulație la miezul nopții (ora Luxemburgului), în a cincea zi înaintea adunării generale (în
continuare denumită „data înregistrării”). Dreptul unui acționar de a participa la o adunare generală și de a-și
exercita un drept de vot aferent acțiunilor sale se stabilește în conformitate cu acțiunile deținute de către
acționar la data înregistrării.
C. ÎNCETAREA SOCIETĂȚII
1. Durata Societății
Nu există nicio limită pentru durata societății. Societatea (și toate Sub-Fondurile și Clasele) po(a)t(e), totuși,
să fie dizolvată(e), lichidată(e) sau oricare dintre Sub-Fonduri sau Clase poate fi închis(ă) sau poate fuziona
în condițiile descrise în următoarele alineate.
2. Dizolvarea și lichidarea Societății
Societatea poate să fie dizolvată în orice moment printr-o hotărâre adoptată de Adunarea Generală a
Acționarilor sub rezerva cerințelor de cvorum și majoritate, astfel cum sunt definite în Actul Constitutiv al
Societății și în legea din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 privitoare la organismele de plasament
colectiv, cu modificările ulterioare.
Ori de câte ori capitalul scade sub două treimi din capitalul minim prevăzut de legea din Luxemburg din data
de 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare, Consiliul de
Administrație trebuie să prezinte problema dizolvării Societății în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
Adunarea Generală pentru care nu este necesar un cvorum va decide cu majoritatea simplă a voturilor
acțiunilor reprezentate în cadrul adunării.
Problema dizolvării și lichidării Societății va fi, de asemenea, prezentată Adunării Generale a Acționarilor ori
de câte ori capitalul scade sub un sfert din capitalul minim prevăzut de legea din Luxemburg din data de 17
decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare. În acest caz,
Adunarea Generală va avea loc fără cerințe de cvorum și dizolvarea sau lichidarea poate fi decisă de către
acționarii care dețin un sfert dintre voturile prezente sau reprezentate la acea adunare.
Adunarea trebuie să fie convocată astfel încât să se organizeze în termen de patruzeci de zile de la
constatarea faptului că activul net al Societății a scăzut sub două treimi sau un sfert din minimumul legal,
după caz.
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Emiterea de către Societate de noi acțiuni va înceta la data publicării înștiințării privind Adunarea Generală a
Acționarilor la care se va propune dizolvarea și lichidarea Societății.
Lichidarea se va face de către unul sau mai mulți lichidatori (fie persoane fizice, fie persoane juridice) numiți
de Adunarea Acționarilor care realizează dizolvarea și care va stabili competențele și remunerația acestora.
Lichidatorul (lichidatorii) desemnat(i) va (vor) valorifica activele Societății, sub supravegherea autorității de
supraveghere competente, în interesul acționarilor.
Veniturile din lichidarea fiecărui Sub-Fond, după deducerea tuturor cheltuielilor de lichidare, vor fi distribuite
de către lichidatori deținătorilor de acțiuni din fiecare Clasă, în conformitate cu drepturile lor.
Sumele care nu au fost pretinse de către acționari la sfârșitul procesului de lichidare se vor depune, în
conformitate cu legea din Luxemburg, la Caisse de Consignation din Luxemburg, până ce va expira termenul
legal de prescripție.
3. Încetarea Sub-Fondurilor sau Claselor de acțiuni
Consiliul de Administrație poate decide în orice moment asupra încetării oricărui Sub-Fond sau Clase de
acțiuni.
În cazul încetării unui Sub-Fond sau unei Clase, Consiliul de Administrație le poate oferi acționarilor SubFondului sau Clasei în cauză conversia (dacă acest lucru nu este interzis) acțiunilor lor în acțiuni ale altui
Sub-Fond sau ale altei Clase, în condițiile stabilite de către Consiliul de Administrație.
În cazul în care, din orice motiv, valoarea activului net din orice Sub-Fond sau Clasă de acțiuni scade sub
5.000.000 EUR, nivelul minim pentru ca Sub-Fondul sau Clasa de acțiuni în cauză să funcționeze eficient
din punct de vedere economic, sau o schimbare a situației economice sau politice ar avea consecințe
negative majore asupra investițiilor Societății, Administratorii pot decide: (i) să răscumpere în mod obligatoriu
toate acțiunile Sub-Fondului sau Claselor în cauză la valoarea activului net per acțiune, luând în considerare
prețurile efective de valorificare a investițiilor și cheltuielile de valorificare, calculate în ziua evaluării în care
produce efectele acea decizie sau (ii) să le ofere acționarilor Sub-Fondului sau Clasei în cauză (dacă acest
lucru nu este interzis) conversia acțiunilor lor în acțiuni ale unui alt Sub-Fond sau ale altei Clase.
Societatea va transmite o înștiințare acționarilor Sub-Fondului sau Clasei de acțiuni în cauză înainte de data
intrării în vigoare a răscumpărării obligatorii, care va indica motivele și procedura operațiunilor de
răscumpărare. Acționarii înregistrați vor fi informați în scris. Cu excepția cazului în care se decide altfel în
interesul acționarilor sau pentru păstrarea egalității de tratament între acționari, acționarii Sub-Fondului sau
Clasei în cauză pot solicita în continuare răscumpărarea sau conversia acțiunilor lor în mod gratuit, luând în
considerare prețurile reale de valorificare a investițiilor și cheltuielile de valorificare și înainte de data intrării
în vigoare pentru răscumpărarea obligatorie.
Activele care nu pot fi distribuite proprietarilor lor la punerea în aplicare a răscumpărării vor fi depuse la
Depozitarul Societății pentru o perioadă de 6 luni după aceea; după această perioadă, activele vor fi depuse
la Caisse de Consignation în numele persoanelor îndreptățite.
Toate acțiunile răscumpărate vor fi anulate în registrele Societății.
4. Fuziunea Sub-Fondurilor sau Claselor de acțiuni
Consiliul de Administrație poate decide să demareze o fuziune (în sensul Legii din 2010) a Societății sau
unuia dintre Sub-Fonduri, ca OPCVM sau Sub-Fond fie absorbant, fie absorbit, sub rezerva condițiilor și
procedurilor impuse prin Legea din 2010, în special în ceea ce privește proiectul de fuziune și informațiile
care trebuie furnizate acționarilor, după cum urmează:
1. Fuziunea Societății
Consiliul de Administrație poate decide să demareze o fuziune a Societății, ca OPCVM absorbant sau
absorbit, cu:



Un alt OPCVM din Luxemburg sau străin („OPCVM nou”); sau cu
Un sub-fond al acestuia,
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și, după caz, să redesemneze acțiunile Societății ca acțiuni ale acestui OPCVM nou sau ale sub-fondului
relevant al acestuia, după caz.
În cazul în care Societatea este OPCVM-ul absorbant (în sensul Legii din 2010), numai Consiliul de
Administrație va decide cu privire la fuziune și data intrării în vigoare a acesteia.
În cazul în care Societatea este OPCVM-ul absorbit (în sensul Legii din 2010), și, prin urmare, încetează să
mai existe, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să decidă cu privire la data intrării în vigoare a fuziunii
printr-o hotărâre adoptată fără nicio cerință de cvorum și cu majoritatea simplă a voturilor exprimate la acea
adunare de către acționarii prezenți sau reprezentați. Această hotărâre trebuie să fie înregistrată printr-un
act notarial.
2. Fuziunea Sub-Fondurilor
Consiliul de Administrație poate decide să demareze o fuziune a oricărui Sub-Fond, ca Sub-Fond absorbant
sau absorbit, cu:



Un alt Sub-Fond deja existent din cadrul Societății sau un alt sub-fond într-un OPCVM nou („SubFondul nou”); sau cu
Un OPCVM nou,

și, după caz, să redesemneze acțiunile Sub-Fondului în cauză ca acțiuni ale OPCVM-ului nou sau ale SubFondului nou, după caz.
3. Drepturile acționarilor și costurile care vor fi suportate de către aceștia
In toate cazurile de fuziune menționate mai sus, acționarii vor avea în orice caz dreptul de a solicita, fără
nicio altă taxă în afară de cele reținute de Societate sau Sub-Fond pentru acoperirea costurilor de
decapitalizare, răscumpărarea acțiunilor lor, în conformitate cu dispozițiile Legii din 2010. Acționarii vizați de
fuziune vor fi înștiințați. Acționarii care nu doresc să participe la fuziune pot solicita, în termen de o lună de la
înștiințarea primită, să-și răscumpere acțiunile. Această răscumpărare se va efectua la valoarea activului net
stabilită pentru ziua în care se consideră că a fost primită cererea de răscumpărare.
4. Fuziunea Claselor de acțiuni ale Societății
Consiliul de Administrație poate decide să fuzioneze 2 (sau mai multe) Clase de acțiuni din același SubFond în cazul în care valoarea activului net al unei Clase de acțiuni este mai mică de 5.000.000 EUR (sau
echivalentul în altă monedă) sau în cazul unor circumstanțe speciale independente de controlul său, cum ar
fi urgențele politice, economice sau militare, sau în cazul în care Consiliul de Administrație, în lumina
condițiilor predominante de pe piață sau a altor condiții, inclusiv condițiile care ar putea afecta în mod
negativ capacitatea unei Clase de a funcționa într-un mod eficient din punct de vedere economic, și ținând
seama de interesul superior al acționarilor, ar ajunge la concluzia că o Clasă trebuie să fuzioneze. O
înștiințare va fi transmisă acționarilor din Clasele vizate de fuziune. Acționarii care nu doresc să participe la
fuziune pot solicita să-și răscumpere acțiunile în termen de o lună de la înștiințare. Această răscumpărare se
efectuează cu scutire de taxele de răscumpărare la valoarea relevantă a activului net, stabilită pentru ziua în
care se consideră că a fost primită cererea de răscumpărare. Orice taxe de vânzare amânate neprevăzute
care se aplică nu vor fi considerate taxe de răscumpărare și, prin urmare, vor fi datorate.
5. Divizarea Sub-Fondurilor
În cazul în care Consiliul de Administrație stabilește că este în interesul acționarilor Sub-Fondului sau Clasei
în cauză sau că a avut loc o schimbare a situației economice sau politice legate de Sub-Fondul sau de Clasa
în cauză și care ar justifica-o, poate avea loc reorganizarea unui Sub-Fond sau unei Clase prin intermediul
unei diviziuni în 2 sau mai multe Sub-Fonduri sau Clase. Această decizie va fi comunicată acționarilor după
caz. Înștiințarea va conține, de asemenea, informații cu privire la cele 2 sau mai multe noi Sub-Fonduri sau
Clase. Înștiințarea se va trimite cu cel puțin o lună înainte de data la care intră în vigoare reorganizarea,
pentru a le permite acționarilor să solicite vânzarea acțiunilor lor, în mod gratuit, înainte ca operațiunea care
implică diviziunea în 2 sau mai multe Sub-Fonduri sau Clase să intre în vigoare. Orice taxe de vânzare
amânate neprevăzute care se aplică nu vor fi considerate taxe de răscumpărare și, prin urmare, vor fi
datorate.
Orice cerere de subscriere se va suspenda din momentul anunțului diviziunii Sub-Fondului relevant.
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D. RAPOARTELE ȘI CONTURILE SOCIETĂȚII – INFORMAȚIILE PENTRU ACȚIONARI
Raportul anual auditat al Societății pentru fiecare exercițiu financiar va fi disponibil pentru acționari la sediul
social al Societății, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar respectiv. În plus, raportul
semestrial neauditat al Societății pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie a aceluiași an
(„perioadă semestrială”) va fi disponibil la sediul social al Societății, în termen de 2 luni de la sfârșitul
perioadei semestriale relevante. Primul raport este un raport anual pentru perioada care începe la data
constituirii și se încheie în data de 31 decembrie 2009.
În scopul stabilirii rapoartelor anuale consolidate, activul net al Societății se exprimă în EUR. În scopul
acestui calcul, activul net al fiecărui Sub-Fond separat se convertește în EUR. Raportul cuprinde informații
specifice despre fiecare Sub-Fond, precum și informații consolidate despre Societate.
Toate celelalte comunicări către acționari se vor face printr-o înștiințare care va fi publicată într-un ziar din
Luxemburg și în ziarele din țările în care sunt oferite acțiunile Societății sau va fi transmisă acționarilor la
adresele lor indicate în Registrul Acționarilor sau comunicată prin alte căi, după cum va considera oportun
Consiliul de Administrație, și, dacă legea din Luxemburg o cere, în Mémorial.
E. DOCUMENTELE SPRE CONSULTARE
Copii ale următoarelor documente pot fi consultate la sediul social al Societății din Place de la gare nr. 2832, Luxemburg, în timpul programului normal de lucru din orice zi lucrătoare:
a)
b)
c)
d)

Actul Constitutiv;
Contractele importante menționate anterior;
Cele mai recente rapoarte financiare anuale auditate ale Societății; și
Cele mai recente rapoarte financiare semestriale neauditate ale Societății, în cazul în care au fost
publicate de la ultimele rapoarte financiare anuale.

In plus, acționarii pot obține copii ale Actului Constitutiv, prezentului Prospect, tuturor Informațiilor cheie
destinate investitorilor și celor mai recente rapoarte financiare anuale sau semestriale, în mod gratuit, la
sediul social al Agentului administrativ din avenue Emile Reuter nr. 11, L-2420 Luxemburg; Centrul
operațional: Place de la gare nr. 28-32, L-1616 Luxemburg, în timpul programului normal de lucru din orice zi
lucrătoare.
Informațiile și alte documente în afara Informațiilor cheie destinate investitorilor sunt traduse, la alegerea
Societății, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale Statului Membru gazdă al Societății, într-o
limbă aprobată de autoritățile competente ale respectivului Stat Membru sau într-o limbă folosită uzual în
mediul financiar internațional.
F. INFORMAȚII CHEIE DESTINATE INVESTITORILOR
Informațiile cheie destinate investitorilor sunt traduse în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale
Statului Membru gazdă al Societății sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale Statului Membru
respectiv.
Informațiile cheie destinate investitorilor constituie informații precontractuale, trebuind să fie corecte, clare și
neînșelătoare. Trebuie să fie în concordanță cu părțile relevante ale Prospectului.
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ANEXA A
RESTRICȚIILE ÎN MATERIE DE INVESTIȚII
Consiliul de Administrație va avea, pe baza principiului repartiției riscurilor, competența de a stabili politica
corporativă și de investiții pentru investițiile pentru fiecare Sub-Fond, Moneda de referință a unui Sub-Fond și
modul de desfășurare a activităților administrative și comerciale ale Societății.
Activele fiecărui Sub-Fond trebuie să fie investite în conformitate cu restricțiile în materie de investiții
prevăzute în Partea I din Legea din 2010 și orice restricții suplimentare, dacă este cazul, care pot fi adoptate
ulterior de către Administratori cu privire la orice Sub-Fond, cum ar fi cele descrise în capitolul intitulat
Obiectivele și politicile de investiții.
A. INVESTIȚIILE ÎN VALORI MOBILIARE ȘI ACTIVE LICHIDE
1) În fiecare Sub-Fond, Societatea poate investi numai în:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o Piață
Reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21
aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare;
Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare negociate pe o altă Piață Reglementată dintr-un
Stat Membru al Uniunii Europene, care este reglementată, funcționează în mod regulat și este
recunoscută și deschisă publicului;
Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse de valori
dintr-o țară OCDE membră a GAFI (Grupului de Acțiune Financiară Internațională) în cazul în care
piața funcționează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului;
Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare recent emise cu condiția ca:
i) Condițiile de emisiune să includă angajamentul să fie făcută o cerere de admitere la cota
oficială la oricare dintre bursele de valori sau Piețele Reglementate menționate mai sus;
ii) O astfel de admitere să fie garantată în termen de un an de la emisiune.
Unități sau acțiuni ale OPCVM-urilor autorizate conform Directivei 2009/65/CE și/sau altor
Organisme de Plasament Colectiv în sensul primei și celei de-a doua liniuțe a Articolului 1, alineatul
(2), din Directiva 2009/65/CE, fie că se află sau nu într-un Stat Membru al Uniunii Europene, cu
condiția ca:
i) Aceste alte Organisme de Plasament Colectiv să fie autorizate conform unei legislații care
prevede că sunt supuse unei supravegheri considerate de către Autoritatea de Supraveghere
din Luxemburg ca fiind echivalentă cu cea prevăzută de legislația comunitară și că este
suficient asigurată cooperarea între autorități (inclusiv, dar fără limitare la Uniunea Europeană,
Canada, Hong Kong, Japonia, Elveția, Statele Unite ale Americii);
ii) Nivelul de protecție garantată deținătorilor de unități/acționarilor unor astfel de alte Organisme
de Plasament Colectiv să fie echivalent celui prevăzut pentru deținătorii de unități/acționarii
într-un OPCVM și, în special, ca regulile referitoare la divizarea activelor, împrumuturile și
vânzările descoperite de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare să fie echivalente
cu cerințele Directivei 2009/65/CE;
iii) Activitățile celorlalte Organisme de Plasament Colectiv să facă obiectul unor rapoarte bianuale
și anuale care să permită o evaluare a activului și pasivului, a beneficiilor și a operațiunilor în
perioada în cauză;
iv) Un Sub-Fond al OPCVM sau al celorlalte Organisme de Plasament Colectiv, în care este
avută în vedere investirea de către fiecare Sub-Fond al Societății, să nu poată, conform
documentelor sale constitutive, investi global în unități/acțiuni ale altor OPCVM sau altor
Organisme de Plasament Colectiv mai mult de 10% din activele sale nete totale;
Depozite constituite la instituțiile de credit, care sunt rambursabile la cerere sau care pot fi retrase,
cu o scadență de cel mult 12 (douăsprezece) luni, cu condiția ca instituția de credit să aibă sediul
social într-un Stat Membru al Uniunii Europene sau, în cazul în care sediul social al instituției de
credit este într-o țară OCDE membră GAFI, să fie supusă unor norme prudențiale considerate de
către Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg ca echivalente celor prevăzute de legislația
comunitară;
Instrumente financiare derivate, în sensul Directivei 2007/16/UE, inclusiv instrumentele lichide
echivalente, care sunt negociate pe o Piață Reglementată menționată la literele (a), (b) și (c) de mai
sus și/sau instrumente financiare derivate negociate fără intermediari („instrumente derivate fără
intermediari”) cu condiția ca:
i) Aspectele subiacente să constea în instrumente acoperite de alineatul (1) de mai sus
(punctele (a) – (f)), în indici financiari în sensul Directivei 2007/16/UE, în rate de dobândă, în
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h)

rate de schimb valutar sau în devize, în care fiecare Sub-Fond poate efectua investiții conform
obiectivelor sale de investiții;
ii) Contrapartidele la tranzacțiile asupra instrumentelor derivate fără intermediari să fie instituții
de prim rang, specializate, supuse unei supravegheri prudențiale și să aparțină categoriilor
autorizate de Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg și
iii) Instrumentele derivate fără intermediari să facă obiectul unei evaluări viabile și controlabile
zilnic și să poată, la inițiativa societății, să fie vândute, lichidate sau închise printr-o tranzacție
simetrică, în orice moment, la justa lor valoare.
Instrumentele pieței monetare, altele decât cele negociate pe o Piață Reglementată și menționate la
Articolul 1 din Legea din data de 17 decembrie 2010, cu condiția ca emisiunea sau emitentul acestor
instrumente să se supună la rândul său unei reglementări care vizează protejarea investitorilor și a
economiilor și cu condiția ca aceste instrumente să fie:
i) Emise sau garantate de o administrație centrală, regională sau locală sau o bancă centrală a
unui Stat Membru, de Banca Centrală Europeană, Uniunea Europeană sau Banca Europeană
de Investiții, de un stat terț sau, în cazul unui stat federal, de unul dintre membrii componenți
ai federației ori de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe State
Membre sau
ii) Emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe Piețele Reglementate menționate la
litera (a), (b) sau (c) sau
iii) Emise sau garantate de o societate supusă unei supravegheri prudențiale, conform criteriilor
definite de legislația comunitară, sau de o societate care este supusă și care se conformează
unor reguli prudențiale considerate de Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg ca fiind cel
puțin la fel de stricte ca și cele prevăzute de legislația comunitară în sensul Directivei
2007/16/UE sau
iv) Emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritatea de Supraveghere din
Luxemburg cu condiția ca investițiile în aceste instrumente să fie supuse regulilor de protecție
a investitorilor, în sensul Directivei 2007/16/UE, echivalente celor prevăzute la prima, a doua și
a treia liniuță de mai sus, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și ale cărei rezerve
să se ridice la cel puțin 10 milioane EUR (10.000.000 EUR) și care își prezintă și publică
conturile anuale conform Directivei a patra 78/660/CEE, fie o entitate care, în cadrul unui grup
de societăți care include una sau mai multe societăți cotate, are rolul de a finanța grupul, fie o
entitate care are rolul de a finanța vehiculele de securizare și beneficiază de o linie bancară de
lichidități.

2) Cu toate acestea,




Fiecare Sub-Fond al Societății poate investi maximum 10% din Activele sale Nete în valori mobiliare și
instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la alineatul (1);
Societatea poate să dețină suplimentar lichidități.

3) Regulile de diversificare a riscurilor
a) Un Sub-Fond nu poate investi mai mult de 10% din Activele sale Nete în valori mobiliare sau
instrumente ale pieței monetare emise de către aceeași entitate.
Un Sub-Fond nu poate investi mai mult de 20% din Activele sale Nete în depozite făcute cu aceeași
entitate. Riscul privind contrapartida al unui Sub-Fond într-o tranzacție asupra instrumentelor derivate
fără intermediari nu poate depăși 10% din Activele sale Nete în cazul în care contrapartida este o
instituție de credit menționată la alineatul (1), litera (f), de mai sus sau 5% din activele sale nete, în
celelalte cazuri.
b) În plus față de limita prevăzută la litera (a) de mai sus, valoarea totală a valorilor mobiliare și a
instrumentelor pieței monetare de peste 5% din Activul Net al unui Sub-Fond nu poate depăși 40% din
valoarea Activului său Net. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor asupra instrumentelor
derivate negociate fără intermediari cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri
prudențiale.
Fără a aduce atingere limitelor individuale stabilite la alineatul (a), (b) de mai sus, un Sub-Fond nu
poate combina:
i)
ii)
iii)

Investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o singură entitate și
Depozitele făcute într-o singură entitate și
Riscurile care decurg din tranzacțiile asupra instrumentelor derivate fără intermediar cu o
singură entitate într-o proporție de peste 20% din Activul Net al Sub-Fondului.
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c) Limita de 10%, prevăzută la alineatul (3), litera (a), de mai sus poate fi mărită până la maximum 35% în
cazul în care valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare sunt emise sau garantate de un Stat
Membru al Uniunii Europene („Stat Membru”), de autoritățile sale locale, de un stat OCDE membru
GAFI sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe State Membre, iar
astfel de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare nu trebuie să fie incluse în calculul limitei de
40% menționate la alineatul (3), litera (b).
d) Limita de 10%, prevăzută la alineatul (3), litera (a), de mai sus, poate fi mărită până la maximum 25%
pentru anumite obligațiuni în cazul în care acestea sunt emise de către o instituție de credit care are
sediul social într-un Stat Membru al Uniunii Europene și care este în mod legal supusă unei
supravegheri publice speciale destinate protejării deținătorilor de obligațiuni. În sensul documentului de
față, „instrumentele de creanță eligibile” sunt instrumentele ale căror venituri sunt investite, conform
legislației aplicabile, în active care acoperă, pe toată durata de valabilitate a lor, serviciul datoriei și
care, în caz de neîndeplinire a obligației emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru a rambursa
principalul și a plăti dobânzile acumulate. În cazul în care un Sub-Fond anume investește mai mult de
5% din Activele sale Nete în instrumentele de creanță emise de acest emitent, valoarea totală a acestor
investiții nu poate depăși 80% din valoarea Activului Net al respectivului Sub-Fond. O astfel de investiție
nu trebuie să fie inclusă în calculul limitei de 40% menționate la alineatul (3), litera (b).
Plafoanele prevăzute la alineatul (3) de mai sus nu pot fi combinate și, în consecință, investițiile în
titlurile de valoare și instrumentele pieței monetare emise de aceeași entitate în depozite sau în
instrumente derivate, efectuate cu respectiva entitate, realizate în conformitate cu alineatul (3), nu pot în
niciun caz să depășească 35% din Activul Net al unui Sub-Fond.
e) Limita de 10% prevăzută la alineatul (3), litera (a), de mai sus, se ridică la maximum 20% pentru
investițiile în acțiuni și/sau în obligațiuni emise de o aceeași entitate în cazul în care, în conformitate cu
documentele constitutive ale OPCVM, politica de investiții a OPCVM are ca obiect reproducerea
compoziției unui indice de acțiuni sau obligațiuni precis pe următoarea bază:




Compoziția indicelui este destul de diversificată;
Indicele constituie un etalon reprezentativ al pieței la care se aplică;
Este publicat într-un mod adecvat.

Limita prevăzută la alineatul (3), litera (a), de mai sus, se ridică la un maximum de 35% în cazul în care
se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special pe piețele reglementate
în care anumite valori mobiliare și anumite instrumente ale pieței monetare sunt dominante. Investiția
până la această limită este permisă numai pentru un singur emitent.
f) Societățile grupate în scopul consolidării conturilor (în sensul Directivei 83/349/CEE sau conform
normelor contabile recunoscute pe plan internațional) sunt considerate ca fiind o singură entitate pentru
calcularea limitelor prevăzute în prezenta secțiune.
Fiecare Sub-Fond poate investi în total până la 20% din Activele sale Nete în valori mobiliare și
instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup.
Fără a aduce atingere plafoanelor prevăzute mai sus, un Sub-Fond este autorizat să investească, în
conformitate cu principiul repartiției riscurilor, până la 100% din Activele sale Nete în valori mobiliare
și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un Stat Membru al Uniunii Europene, de
autoritățile sale locale, de un stat OCDE membru GAFI sau de organisme publice internaționale din
care fac parte unul sau mai multe State Membre ale Uniunii Europene cu condiția ca:
a)
b)

Aceste titluri să facă parte din cel puțin șase emisiuni diferite și
Titlurile de la oricare dintre emisiuni să nu reprezinte mai mult de 30% din Activul Net al
Sub-Fondului.

O astfel de autorizație va fi acordată în cazul în care Acționarii se bucură de o protecție echivalentă celei
aplicabile Acționarilor OPCVM care respectă limitele prevăzute la alineatul (3) de mai sus.
4) Limitările privind controlul
Societatea nu poate achiziționa:
a) Mai mult de 10% din instrumentele de creanță ale unui același emitent;
b) Mai mult de 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui același emitent;
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c) Mai mult de 10% din instrumentele pieței monetare emise de un același emitent;
d) Mai mult de 25% din unitățile unui același OPCVM sau ale altor organisme de plasament colectiv.
Limitele prevăzute la literele (b), (c) și (d) pot să nu fie respectate în momentul achiziției în cazul în care, la
respectivul moment, valoarea brută a instrumentelor de creanță sau a instrumentelor pieței monetare sau
valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată.
Societatea nu poate achiziționa acțiuni cu drept de vot care să îi permită preluarea controlului juridic sau
administrativ sau exercitarea unei influențe semnificative în administrarea emitentului.
5) Plafoanele prevăzute la punctul (4) de mai sus nu se aplică în ceea ce privește:
a) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare emise sau garantate de un Stat Membru al Uniunii
Europene sau de autoritățile sale locale;
b) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare emise sau garantate de orice alt stat care nu este un
Stat Membru al Uniunii Europene;
c) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare emise de un organism public internațional din care
fac parte unul sau mai multe State Membre ale Uniunii Europene;
d) Acțiunile deținute de OPCVM în capitalul unei societăți constituite sau organizate în conformitate cu
legile unui stat care nu este un Stat Membru al Uniunii Europene cu condiția ca: (i) o astfel de societate
să-și investească activele în principal în titluri de valoare emise de către emitenți de stat, (ii) în
conformitate cu legea acelui stat, o participare a Sub-Fondului relevant la capitalul unui astfel de vehicul
să constituie singura modalitate posibilă de a achiziționa titlurile emitenților din acel stat și (iii) un astfel
de vehicul să respecte, prin politica sa de investiții, restricțiile prevăzute la alineatul (3) de mai sus,
precum și în secțiunea B, litera (a), de mai jos;
e) Acțiunile deținute de Societate în capitalul filialelor care desfășoară exclusiv activități de administrare,
consiliere sau marketing ale Societății din țara/statul în care se află filiala, în ceea ce privește
răscumpărarea unităților/acțiunilor solicitate de către deținătorii de titluri/acționari.
Restricțiile în materie de investiții enumerate mai sus și în secțiunea B, litera (a), de mai jos se aplică în
momentul achiziționării investițiilor relevante. În cazul în care aceste limite sunt depășite în ceea ce privește
un Sub-Fond, din motive independente de voința Sub-Fondului, sau în cazul în care se exercită drepturi de
subscriere, Sub-Fondul va adopta, ca obiectiv prioritar pentru tranzacțiile de vânzare ale Sub-Fondului,
remedierea acestei situații ținând seama în mod corespunzător de interesele Acționarilor.
Asigurând totodată respectarea principiului repartiției riscurilor, Societatea poate deroga de la limitările de la
(3) la (5) de mai sus și din secțiunea B, litera (a), de mai jos pentru o perioadă de șase luni de la data
înscrierii sale pe lista oficială de Organisme de Plasament Colectiv din Luxemburg.
În cazul în care sunt depășite limitele prevăzute la punctele de la (3) la (5) de mai sus și în secțiunea B, litera
(a), de mai jos, din motive independente de voința societății, sau ca exercitare a drepturilor de subscriere,
Societatea trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar pentru operațiunile sale de vânzare, remedierea
respectivei situații ținând seama de interesul Acționarilor.
B. INVESTIȚIILE ÎN ALTE ACTIVE
a) În cazul în care Societatea achiziționează unități sau acțiuni ale altor OPCVM sau Organisme de
Plasament Colectiv care sunt administrate, în mod direct sau indirect, de Societatea de Administrare sau de
o societate cu care este legată prin administrare sau control comun sau prin intermediul unei participații
directe sau indirecte de peste 10% din capital sau voturi, nu poate fi perceput niciun comision de
administrare, subscriere sau răscumpărare pentru activele Sub-Fondului în ceea ce privește respectivele
investiții.
Societatea nu poate achiziționa mai mult de 25% din unitățile aceluiași OPCVM și/sau altui Organism de
Plasament Colectiv. Această limită poate să nu fie respectată în momentul achiziției în cazul în care, la
respectivul moment, valoarea netă a unităților de emisiune nu poate fi calculată. În cazul unui OPCVM sau
altui Organism de Plasament Colectiv cu mai multe sub-fonduri, această restricție se aplică prin referire la
toate unitățile emise de OPCVM/Organismul de Plasament Colectiv în cauză, toate sub-fondurile fiind
combinate.
Investițiile subiacente deținute de OPCVM sau alte Organisme de Plasament Colectiv în care Societatea
investește nu trebuie să fie luate în considerare în sensul restricțiilor în materie de investiții prevăzute la
punctul A de mai sus.
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Un Sub-Fond poate subscrie, achiziționa și/sau deține valori mobiliare care urmează să fie emise sau emise
de către unul sau mai multe Sub-Fonduri ale Societății, fără ca Societatea să facă obiectul cerințelor Legii
din 10 august 1915 privind societățile comerciale, astfel cum a fost modificată de Legea din 23 august 2016
din Luxemburg, în ceea ce privește subscrierea, achiziția și/sau deținerea de către o societate a propriilor
acțiuni, cu condiția totuși ca:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Sub-Fondul țintă să nu investească, la rândul său, în Sub-Fondul investit în Sub-Fondul țintă;
Nu mai mult de 10% din activele Sub-Fondului țintă să fie investite în total în acțiuni ale altor SubFonduri țintă ale Societății;
Drepturile de vot aferente valorilor mobiliare ale Sub-Fondurilor țintă să fie suspendate în decursul
perioadei de investiții;
În orice caz, atât timp cât aceste valori mobiliare sunt deținute de Societate, valoarea acestora să
nu fie luată în considerare la calculul Valorii Activului Net în scopul verificării pragului minim al
activului Net impus de Legea din 2010; și să
Nu existe nicio dublare a comisioanelor de administrare/subscriere sau răscumpărare între cele de
la nivelul Sub-Fondului care a investit în Sub-Fondul țintă și cele ale Sub-Fondului țintă.

b) Societatea nu va achiziționa metale prețioase sau certificate de reprezentare a acestora.
c) Societatea nu poate încheia tranzacții care presupun mărfuri sau contracte de mărfuri, cu mențiunea că
Societatea poate aplica tehnici și instrumente aferente valorilor mobiliare prevăzute în Anexa B – Tehnici de
investiții.
d) Societatea nu va achiziționa sau vinde bunuri imobiliare sau opțiuni, drepturi sau interese în acest sens cu
condiția să poată investi în valori mobiliare garantate cu bunuri imobiliare sau interesele privind acestea sau
emise de societăți care investesc în bunuri imobiliare sau interesele privind acestea.
Cu toate acestea, Societatea poate achiziționa bunuri mobiliare și imobiliare care sunt indispensabile pentru
desfășurarea directă a activității sale.
e) Societatea nu poate efectua vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau
alte instrumente financiare menționate mai sus, care nu sunt plătite integral.
f) Societatea nu va acorda împrumuturi și nu va acționa în calitate de garant în numele unor terțe părți.
Această limitare nu va împiedica Societatea să achiziționeze valori mobiliare, instrumente ale pieței
monetare sau alte instrumente financiare menționate la punctul (1) de mai sus.
g) Societatea nu va ipoteca, gaja sau greva în alt mod ca garanție pentru gradul de îndatorare niciuna dintre
valorile mobiliare deținute în contul niciunui Sub-Fond decât în măsura în care este necesar, în legătură cu
împrumuturile menționate la litera (f) de mai sus și, în acest caz, o astfel de ipotecare sau gajare nu poate
depăși 10% din Valoarea Activului Net al fiecărui Sub-Fond. În legătură cu tranzacțiile de swap, opțiuni și
valutare la termen sau de futures, depunerea valorilor mobiliare sau a altor active într-un cont separat nu va
fi considerată ipotecă sau gaj în acest sens.
h) Societatea nu va subscrie sau sub-subscrie valori mobiliare ale altor emitenți.
C. TRANZACȚIILE DE ÎMPRUMUT
Administratorii sunt împuterniciți să exercite toate competențele de împrumut ale oricărui Sub-Fond, sub
rezerva oricăror limitări prevăzute în Anexa A – Restricțiile în materie de investiții, precum și să aloce
activele Sub-Fondului relevant ca garanție pentru astfel de împrumuturi.
Un Sub-Fond nu poate să împrumute bani, să acorde împrumuturi sau să acționeze în calitate de garant în
numele unor terțe părți, cu mențiunea însă că: (i) valuta străină poate fi achiziționată prin intermediul unui
împrumut reciproc acoperit (back-to-back) (respectiv împrumutarea unei monede în schimbul depozitului sau
al unei sume echivalente într-o altă monedă) cu condiția ca, în cazul în care împrumuturile în valută
depășesc valoarea depozitului back-to-back, orice surplus să fie considerat împrumut și, prin urmare, să fie
agregat cu alte împrumuturi în sensul limitei de 10% menționate mai jos; și (ii) un Sub-Fond își poate asuma
împrumuturi temporare care să nu depășească 10% din Activele sale Nete.
În cazul în care un Sub-Fond este autorizat să împrumute în conformitate cu următoarele puncte,
împrumutul respectiv nu trebuie să depășească în total 15% din activele sale.
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Împrumutul este temporar și reprezintă cel mult 10% din activele sale sau
Împrumutul permite achiziționarea de bunuri imobiliare esențiale pentru desfășurarea directă a
activității sale și reprezintă cel mult 10% din activele sale.

Restricția de mai sus de a nu acorda împrumuturi sau de a nu acționa în calitate de garant în numele unor
terțe părți nu împiedică aceste organisme să achiziționeze valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare
sau alte instrumente financiare menționate la Articolul 41, alineatul (1), literele (e), (g) și (h), din Legea din
2010, care nu sunt plătite integral.
D. EXPUNEREA GLOBALĂ
În cadrul procesului de gestionare a riscurilor, expunerea globală a fiecărui Sub-Fond este măsurată și
controlată prin abordarea privind Valoarea la risc („VaR”) absolută, cu excepția cazului în care se specifică
altfel în anexa dedicată fiecărui Sub-Fond.
În matematica financiară și gestionarea riscurilor financiare, VaR este o măsură utilizată pe scară largă a
riscului de pierdere aferent unui anumit portofoliu de active financiare. Pentru un portofoliu de investiții, o
probabilitate și un orizont de timp date, VaR este definită ca valoare de prag astfel încât probabilitatea ca
pierderea în urma evaluării la prețul de piață pentru portofoliul de investiții în orizontul de timp dat să
depășească această valoare (presupunând piețe normale și lipsa tranzacționării în portofoliul de investiții).
Calculul VaR trebuie realizat în conformitate cu următoarele standarde de calcul:






Un interval de încredere de 99%;
O perioadă de deținere echivalentă cu o lună (20 de zile lucrătoare);
O perioadă de observație istorică de 180 de săptămâni;
Actualizarea datelor la fiecare 6 săptămâni;
Calcul și stocare zi de zi.

În principiu, OPCVM trebuie să aplice un preț instant echivalent cu o variație de preț de 20 de zile și un
interval de încredere de 99%. Consiliul de Administrație poate solicita, la libera sa alegere, monitorizarea
VaR separat pentru clasele de acțiuni.
Standardele de calcul utilizate în cadrul modelului
VaR se calculează zilnic pe baza abordării VaR absolute, folosind un interval de încredere unilateral de 99%,
cu o perioadă de deținere de 20 de zile. După cum s-a arătat mai sus, perioada de observație este de 180
de săptămâni, cu actualizare la fiecare 6 săptămâni. În funcție de veniturile realizate și distribuirea acestora,
Societatea poate lua în calcul un nivel mai scăzut de încredere (nu mai mic de 95%) și o perioadă de
deținere mai scurtă; limita VaR ar fi rebazată folosind cuantila distribuției normale și rădăcina pătrată a regulii
timpului. Aceste calcule sunt în conformitate cu standardele definite în Orientările AEVMP 10/788 Caseta 15.
În scopul limitării expunerii globale, pentru fiecare Sub-Fond, Societatea se asigură că expunerea globală
asociată pozițiilor portofoliului total al fiecărui Sub-Fond, calculată cu ajutorul VaR absolute, nu depășește
20%.
Efectul de levier
Sub-Fondurile care utilizează abordarea VaR trebuie să indice, de asemenea, nivelul lor preconizat al
efectului de levier. Efectul de levier este o măsură a expunerii totale a tuturor instrumentelor financiare
derivate și este calculat ca sumele valorilor noționale ale instrumentelor financiare derivate utilizate. Cu toate
acestea, nivelul efectului de levier poate varia semnificativ în timp, în funcție de mediul pieței și poate depăși
în anumite momente nivelul preconizat.
E. RESTRICȚIILE PRIVIND TRANZACȚIILE DE ÎMPRUMUT DE VALORI MOBILIARE ȘI DE REPORT
Restricțiile în materie de investiții descrise în prezenta secțiune sunt principalele restricții aplicabile, dar nu
sunt exhaustive. Toate restricțiile aplicabile tranzacțiilor de împrumut de valori mobiliare și de report pot fi
găsite în Circulara CSSF nr. 08/356 și în Orientările AEVMP 2012/832.
Aceste tranzacții se încheie exclusiv cu unul sau mai multe dintre următoarele obiective specifice: (i)
reducerea riscului, (ii) reducerea costurilor și (iii) generarea de capitaluri sau venituri suplimentare pentru
Societate, cu un nivel de risc care este în concordanță cu profilul de risc al Societății și al Sub-Fondului
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relevant și cu regulile de diversificare a riscurilor aplicabile acestora. În plus, aceste tranzacții pot fi efectuate
pentru 100% dintre activele deținute de Sub-Fondul relevant dacă: (i) volumul lor este menținut la un nivel
corespunzător sau Societatea are dreptul de a solicita returnarea valorilor împrumutate într-un mod care să-i
permită ca, în orice moment, să-și îndeplinească obligațiile de răscumpărare și (ii) aceste tranzacții nu pun în
pericol gestionarea activelor Societății, în conformitate cu politica de investiții a Sub-Fondului relevant.
Riscurile lor sunt acoperite de procesul Societății de gestionare a riscurilor.
1 Tranzacțiile de împrumut de valori mobiliare
Sub-Fondul poate încheia tranzacții de împrumut de valori mobiliare cu condiția să respecte următoarele
reguli:
(a) Sub-Fondul poate împrumuta valori mobiliare, fie direct, fie printr-un sistem standardizat organizat
de o instituție recunoscută de compensare sau un program de împrumut organizat de o instituție
financiară supusă normelor de supraveghere prudențială, care sunt recunoscute de către CSSF ca
fiind echivalente celor prevăzute în legislația comunitară, și specializată în acest tip de tranzacții;
(b) Împrumutatul trebuie să facă obiectul unor norme de supraveghere prudențială considerate de către
CSSF ca fiind echivalente celor prevăzute de legislația comunitară;
(c) Expunerea netă a Sub-Fondului la contrapartide în ceea ce privește tranzacțiile de împrumut de
valori mobiliare sau tranzacțiile de contract repo/reverse repo va fi luată în considerare în limita de
20% prevăzută la Articolul 43, alineatul (2), din Legea din 2010, în conformitate cu punctul 2 din
Caseta 27 a Orientărilor AEVMP 10-788;
(d) În cadrul operațiunilor sale de împrumut, Sub-Fondul trebuie să primească garanții, a căror valoare,
pe durata contractului de împrumut, trebuie să fie egală cu cel puțin 90% din evaluarea globală a
valorilor mobiliare împrumutate (dobânzi, dividende și alte eventuale drepturi incluse);
(e) O astfel de garanție trebuie să fie primită înainte de sau simultan cu transferul valorilor mobiliare
împrumutate. În cazul în care valorile mobiliare sunt împrumutate cu ajutorul intermediarilor
menționați la punctul (1), litera (a) de mai sus, transferul valorilor mobiliare împrumutate poate fi
efectuat înainte de primirea garanției în cazul în care intermediarul respectiv asigură finalizarea
corespunzătoare a tranzacției. Intermediarul sus-menționat poate oferi garanții în locul
împrumutatului;
(f) Garanția trebuie să se acorde sub formă de:
Active lichide, cum ar fi numerar, depozite bancare pe termen scurt, instrumente ale pieței
monetare definite în Directiva 2007/16/CE din 19 martie 2007, acreditive și garanții la prima
cerere, emise de o instituție de credit de primă clasă neafiliată contrapartidei;
Obligațiuni emise sau garantate de un Stat Membru al OCDE sau de autoritățile sale locale sau
de instituții supranaționale și organisme comunitare, regionale sau mondiale;
Acțiuni sau unități emise de Organisme de Plasament Colectiv de tipul pieței monetare care
calculează o valoare a activului net de zi cu zi și care au un rating AAA sau echivalent;
Acțiuni sau unități emise de OPCVM care investesc în principal în obligațiuni/acțiuni menționate
la următoarele două puncte de mai jos;
Obligațiuni emise sau garantate de către emitenți de primă clasă care oferă lichiditate adecvată;
sau
Acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată a unui Stat Membru al Uniunii
Europene sau la o bursă de valori dintr-un Stat Membru al OCDE cu condiția ca aceste acțiuni
să fie incluse într-un indice principal.
(g) Garanția dată sub orice formă, alta decât numerar sau acțiuni/unități ale unui Organism de
Plasament Colectiv/OPCVM, se eliberează de către o entitate neafiliată contrapartidei;
(h) Atunci când garanția acordată sub formă de numerar expune Sub-Fondul unui risc de credit în raport
cu administratorul acestei garanții, o astfel de expunere este supusă limitei de 20% prevăzute în
secțiunea A, punctul (3), litera (b), a Anexei A de mai sus. În plus, o astfel de garanție în numerar nu
va fi păstrată în siguranță de către contrapartidă decât dacă este protejată prin lege de consecințele
neîndeplinirii de către aceasta din urmă a obligațiilor sale;
(i) Garanția dată într-o altă formă decât numerar nu va fi păstrată în siguranță de către contrapartidă
decât dacă este separată în mod corespunzător de activele proprii ale acesteia din urmă;
(j) Sub-Fondul va evalua zilnic garanția primită. În cazul în care valoarea garanției acordate deja pare a
fi insuficientă în comparație cu suma care trebuie acoperită, contrapartida va furniza garanții
suplimentare, pe termen foarte scurt. Dacă este cazul, se aplică marje de siguranță pentru a lua în
considerare riscurile de schimb sau de piață inerente activelor acceptate ca garanție;
(k) Sub-Fondul se va asigura că poate invoca drepturile sale asupra garanției în cazul apariției unui
eveniment care impune executarea acesteia, ceea ce înseamnă că garanția trebuie să fie disponibilă
în orice moment, fie direct, fie prin intermedierea unei instituții financiare de primă clasă sau a unei
filiale deținute în totalitate a respectivei instituții, în așa fel încât Sub-Fondul să-și poată însuși sau să
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poată valorifica activele date ca garanție, fără întârziere, în cazul în care contrapartida nu-și respectă
obligația de a returna valorile mobiliare împrumutate;
(l) Pe durata contractului, garanția nu poate fi vândută sau dată ca garanție sau gajată decât dacă SubFondul dispune de alte mijloace de acoperire; și
(m) Sub-Fondul trebuie să prezinte evaluarea globală a valorilor mobiliare împrumutate în rapoartele
anuale și bianuale.
2 Tranzacțiile de report
Sub-Fondul poate încheia: (i) tranzacții de report care constau în cumpărarea sau vânzarea de valori
mobiliare cu o clauză care rezervă dreptul sau obligația vânzătorului de a răscumpăra de la cumpărător
valorile mobiliare vândute la prețul și în termenul indicate de către cele două părți în înțelegerea contractuală
și (ii) tranzacții de contracte reverse repo, care constau într-o tranzacție la termen, la scadența căreia
vânzătorul (contrapartida) are obligația de răscumpărare a valorilor mobiliare vândute și Societatea are
obligația de restituire a valorilor mobiliare primite în cadrul tranzacției (colectiv denumite „tranzacții de
report”). Sub-Fondul poate acționa fie în calitate de cumpărător, fie în calitate de vânzător în tranzacțiile de
report. Implicarea sa în astfel de tranzacții face, totuși, obiectul următoarelor reguli:
(a) Îndeplinirea condițiilor de la punctul (1), litera (b), și punctul (1), litera (c);
(b) Pe durata de viață a unei tranzacții de report cu Sub-Fondul care acționează în calitate de cumpărător,
Sub-Fondul nu va vinde valorile mobiliare care fac obiectul contractului înainte ca respectiva
contrapartidă să fi exercitat opțiunea sa sau până la expirarea termenului limită pentru răscumpărare,
cu excepția cazului în care Sub-Fondul dispune de alte mijloace de acoperire;
(c) Valorile mobiliare achiziționate de Sub-Fond în cadrul unei tranzacții de report trebuie să fie conforme
cu politica și restricțiile în materie de investiții ale Sub-Fondului și trebuie să fie limitate la:
- Certificate bancare pe termen scurt sau instrumente ale pieței monetare astfel cum sunt definite în
Directiva 2007/16/CE din 19 martie 2007;
- Obligațiuni emise de emitenți neguvernamentali care asigură lichiditate adecvată; și
- Activele menționate la punctul (1), litera (f), la liniuța a 2-a, a 3-a și a 6-a de mai sus.
(d) Sub-Fondul trebuie să prezinte valoarea totală a tranzacțiilor de report deschise la data de referință a
Rapoartelor sale anuale și bianuale.
3 Reinvestirea garanției în numerar
Sub-Fondul poate reinvesti garanțiile primite sub formă de numerar, în tranzacțiile de împrumut de valori
mobiliare și/sau report, în:
(a) Acțiuni sau unități ale Organismelor de Plasament Colectiv de tipul pieței monetare, care calculează
valoarea zilnică a activului net și au un rating AAA sau echivalent;
(b) Depozite bancare pe termen scurt eligibile, în conformitate cu secțiunea (1) de mai sus;
(c) Instrumente ale pieței monetare astfel cum sunt definite în Directiva 2007/16/CE din 19 martie 2007 și
eligibile în conformitate cu secțiunea A;
(d) Obligațiuni pe termen scurt emise sau garantate de către un Stat Membru al Uniunii Europene,
Elveția, Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii sau de către autoritățile locale ale acestora
sau de către instituții supranaționale și organisme comunitare, regionale sau mondiale și eligibile în
conformitate cu secțiunea (1) de mai sus;
(e) Obligațiuni emise sau garantate de către emitenți de primă clasă care oferă o lichiditate adecvată; și
(f) Contracte reverse repo.
Nu este necesară o astfel de garanție în baza punctului (3) în cazul în care împrumutul de valori mobiliare se
face prin intermediul unei instituții de compensare sau al oricărei alte organizații care asigură
împrumutătorului rambursarea cuantumului valorilor mobiliare împrumutate, prin intermediul unei garanții sau
în alt mod.
În plus, condițiile de la punctul (1), literele (g), (h) și (i), precum și punctul (1), litera (l), de mai sus, se aplică
mutatis mutandis activelor în care este reinvestită garanția în numerar. Reinvestirea garanției în numerar nu
se supune regulilor de diversificare general aplicabile Sub-Fondului cu condiția totuși, ca Sub-Fondul să
evite o concentrare excesivă a reinvestirilor sale, atât la nivel de emitent, cât și la nivel de instrument
(reinvestirile în activele menționate la literele (a) și (d) de mai sus sunt scutite de această cerință).
Reinvestirea garanției în numerar în active financiare care oferă o rentabilitate mai mare decât rata fără risc
se va lua în considerare pentru calculul expunerii globale a Sub-Fondului, în conformitate cu „Anexa C:
Considerații speciale referitoare la riscuri și factori de risc”. Rapoartele anuale și bianuale ale Societății
trebuie să prezinte activele în care este reinvestită garanția în numerar.
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La data prezentului Prospect, niciun Sub-Fond nu utilizează (i) tranzacții de împrumut de valori mobiliare, (ii)
tranzacții de report, (iii) tranzacții de cumpărare-revânzare sau tranzacții de vânzare-recumpărare, (iv)
tranzacții de împrumut în marjă și (v) swap-uri pe venit global (TRS – total return swap), astfel cum sunt
acoperite de SFTR. Dacă se utilizează, Anexa Sub-Fondului relevant va fi modificată în consecință.
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ANEXA B
TEHNICI DE INVESTIȚII
1. Tehnici și instrumente legate de valorile mobiliare
În scopul acoperirii și administrării eficiente a portofoliului, Sub-Fondurile au dreptul, dar nu sunt
obligate, să efectueze tranzacții legate de contracte financiare la termen – futures (și anume pe rata
dobânzii, pe devize, pe indici bursieri și futures pe valori mobiliare), contracte pe certificate cu
opțiune – warrants și opțiuni tranzacționate pe o Piață Reglementată, tranzacții legate de opțiunile
extrabursiere (over-the-counter: OTC), swap-uri și opțiuni de schimb (swaptions) cu instituții
financiare de prim rang care sunt specializate în acest tip de tranzacții și care participă activ pe piața
extrabursieră (OTC) relevantă. Sub-Fondurile care realizează astfel de tranzacții vor suporta costurile
specifice asociate acestui tip de tranzacție.
(a)

Opțiuni pe valori mobiliare

Un Sub-Fond poate cumpăra și vinde opțiuni de vânzare (put) și de cumpărare (call) pentru valori mobiliare.
La încheierea, precum și pe durata contractelor pentru vânzarea de opțiuni de cumpărare pentru valorile
mobiliare, un Sub-Fond va deține fie valorile mobiliare subiacente, opțiuni de cumpărare congruente sau alte
instrumente (precum certificatele pe opțiuni) care asigură o acoperire suficientă a angajamentelor rezultate
din aceste tranzacții. Valorile mobiliare subiacente legate de opțiunile de cumpărare emise nu pot fi
înstrăinate atât timp cât aceste opțiuni sunt în circulație, cu excepția cazului în care opțiunile sunt acoperite
de opțiuni congruente sau de alte instrumente care pot fi folosite în acest scop. Același lucru se aplică în
cazul opțiunilor de cumpărare echivalente sau a altor instrumente pe care un Sub-Fond trebuie să le dețină
dacă nu deține valorile mobiliare subiacente în momentul emiterii acestor opțiuni.
Un Sub-Fond nu poate emite opțiuni de cumpărare pe valori mobiliare neacoperite. Ca derogare de la
această regulă, un Sub-Fond poate emite opțiuni de cumpărare pe valori mobiliare pe care nu le deține la
începutul tranzacției, în cazul în care prețul de exercițiu a acestor opțiuni de cumpărare emise neacoperite
nu depășește 25% din Activul Net al Sub-Fondului și Sub-Fondul este, în orice moment, în postura de a
acoperi poziția deschisă care rezultă din aceste tranzacții.
Atunci când este vândută o opțiune de vânzare, portofoliul corespunzător al Sub-Fondului trebuie să fie
acoperit pentru toată durata contractului cu active lichide adecvate care ar atinge valoarea de exercițiu a
contractului în cazul în care opțiunea va fi exercitată de către contrapartidă.
(b)

Acoperire prin contracte futures pe indici bursieri, certificate cu opțiune și opțiuni

Ca acoperire globală contra riscului de evoluții bursiere nefavorabile, un Sub-Fond poate vinde contracte
futures pe indici bursieri și, de asemenea, poate vinde opțiuni de cumpărare (call), poate cumpăra opțiuni de
vânzare (put) sau poate tranzacționa certificate cu opțiune (warrants) pe indici bursieri cu condiția să existe o
corelare suficientă între compoziția indicelui folosit și portofoliul corespunzător al Sub-Fondului.
Angajamentul total care rezultă din aceste contracte futures, de certificate cu opțiune și de opțiuni pe indicii
bursieri nu poate depăși evaluarea globală a valorilor mobiliare deținute de portofoliul corespunzător al SubFondului pe piața corespunzătoare fiecărui indice.
(c)

Acoperire prin contracte futures pe rata dobânzii, opțiuni, certificate cu opțiune, swap-uri și
opțiuni de schimb (swaptions)

Ca acoperire globală contra fluctuațiilor ratei dobânzii, un Sub-Fond poate vinde contracte futures pe rata
dobânzii și, de asemenea, poate vinde opțiuni de cumpărare (call), poate cumpăra opțiuni de vânzare (put)
sau poate tranzacționa certificate cu opțiune (warrants) pe rata dobânzii sau poate realiza operațiuni de
swap sau swaptions extrabursiere pe rata dobânzii cu instituții financiare de prim rang, specializate în acest
tip de instrumente. Angajamentul total care rezultă din astfel de contracte futures, de swap, swaptions,
certificate cu opțiune și opțiuni pe rata dobânzii nu poate depăși valoarea de piață totală a activelor de
acoperit deținute de către Sub-Fond în moneda corespunzătoare acestor contracte.
(d)

Contracte futures, certificate cu opțiune și opțiuni pe alte instrumente financiare în alt scop
decât acoperirea

Ca măsură de obținere a unui portofoliu integral investit și de păstrare a unei lichidități suficiente, un SubFond poate cumpăra sau vinde contracte futures, de certificate cu opțiune (warrants) și de opțiuni pe
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instrumente financiare (altele decât valori mobiliare sau pe devize), precum instrumente bazate pe indicii
bursieri și rata dobânzii, cu condiția ca acestea să fie în concordanță cu obiectivul și politica de investiții
enunțate ale Sub-Fondului corespunzător și angajamentul total care ia naștere în urma acestor tranzacții,
împreună cu angajamentul total generat de opțiunile de cumpărare și vânzare pe valori mobiliare să nu
depășească în niciun moment Valoarea Activului Net al Sub-Fondului relevant.
În ceea ce privește „angajamentul total” la care se face referire în alineatul anterior, opțiunile de cumpărare
(call) emise de Sub-Fond pe valorile mobiliare pentru care are acoperire adecvată nu intră în calculul
angajamentului total. Angajamentul legat de tranzacții, altele decât opțiunile pe valorile mobiliare vor fi
definite după cum urmează:
-

Angajamentul care decurge din contractele futures este considerat egal cu valoarea pozițiilor nete
subiacente plătibile pentru acele contracte, care sunt legate de instrumente financiare identice (după
compensarea tuturor pozițiilor de vânzare cu pozițiile de cumpărare), fără a lua în considerare
scadențele acestora și
Angajamentul care decurge din opțiunile achiziționate și emise, precum și din certificatele cu opțiune
achiziționate și vândute este egal cu suma cumulată a prețurilor de exercițiu (de exercitare) ale pozițiilor
de vânzare nete neacoperite care sunt legate de active subiacente unice fără a lua în considerare
scadențele acestora.

-

Prețurile de achiziție cumulate (în termeni de prime plătite) pentru toate opțiunile pe valori mobiliare
achiziționate de Sub-Fond împreună cu opțiunile achiziționate în alte scopuri decât acoperirea (a se vedea
mai sus) nu pot depăși 15% din Activul Net al Sub-Fondului relevant.
Fiecare Sub-Fond poate, de asemenea, cumpăra și vinde futures pe valori mobiliare. Limitele
aplicabile acestei investiții sunt cele descrise mai sus la punctul 1) Tehnici și instrumente legate de
valorile mobiliare.
(e)

Swap-uri în scopul acoperirii și administrării eficiente a portofoliului

Un swap este un contract (de obicei cu o bancă sau firmă de brokeraj) pentru schimbul a două fluxuri de
plată (de exemplu, un schimb de plăți cu rată variabilă cu plăți fixe). Un Sub-Fond poate încheia contracte de
swap conform următoarelor restricții:



Fiecare din contractele swap va fi încheiat cu instituții financiare de prim rang, conform părerii
Administratorului de Investiții sau a Sub-Administratorului de Investiții, care sunt specializate în acest tip
de tranzacții și
Toate aceste tranzacții swap permise trebuie să fie executate pe baza documentației acceptate în
cadrul industriei/documentației standardizate, precum Contractul-cadru ISDA.

În condițiile restricțiilor de investiții, Sub-Fondurile pot încheia, de asemenea, contracte swap de performanță
sau pe venit global total (Total Rate of Return Swaps: „TRORS”), în care o parte primește plățile de dobândă
pentru un activ de referință plus orice câștiguri și pierderi de capital de-a lungul perioadei de plată, în timp ce
cealaltă primește un flux de numerar specificat fix sau variabil care nu este legat de solvabilitatea activului
de referință, în special atunci când plățile au ca bază aceeași valoare noțională. Activul de referință poate fi
orice activ, indice sau coș de active.
Swap-ul de performanță sau TRORS îi permite așadar unei părți să obțină multiple beneficii economice de
pe urma deținerii unui activ fără ca acel activ să apară pe bilanț și îi permite celeilalte părți (care păstrează
activul pe bilanțul său) să cumpere protecție contra deprecierii valorii sale.
Aceste operațiuni nu trebuie niciodată să determine un Sub-Fond să devieze de la obiectivele sale de
investiții, astfel cum sunt prevăzute în „Obiectivul Investiției” și „Politica de investiție” a fiecărui Sub-Fond.
(f)

Swap pe riscul de credit

Administratorul Investiției poate folosi, de asemenea, swap-uri pe riscul de credit (credit default swaps:
„CDS”), în fiecare Sub-Fond, cu condiția ca: (i) folosirea CDS să fie adecvată pentru profilul de investiții și de
risc pentru Sub-Fondul în cauză, (ii) să existe o acoperire permanentă adecvată a angajamentelor legate de
CDS și (iii) Sub-Fondul în cauză să fie întotdeauna în poziția de a onora cererile de răscumpărare ale
acționarilor. CDS selectat trebuie să fie suficient de lichid încât să-i permită Sub-Fondului în cauză să
vândă/compenseze contractele în cauză la prețurile teoretice definite. Contrapartida în aceste cazuri trebuie
să fie o instituție financiară de prim rang, specializată în acest tip de tranzacții. Atât emitentul, cât și
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împrumutătorul în cauză trebuie să respecte întotdeauna politica de investiții descrisă în această versiune a
Prospectului.
La folosirea CDS, contrapartida plătește celeilalte părți o primă în schimbul unei plăți compensatorii în cazul
în care un eveniment convenit de credit (de exemplu, neplata dobânzilor) are loc în legătură cu unitatea
subiacentă de referință (de exemplu, obligațiuni, bilete) pentru una dintre părțile de referință.
Plata periodică a primei este exprimată, de obicei, în puncte de bază per valoare nominală. În principiu,
primele sunt plătite periodic pentru o acoperire de neplată. Cu toate acestea, tranzacțiile pe termen scurt pot
fi stabilite dinainte.
Contrapartidele sunt denumite în mod normal cumpărători de asigurare (care plătesc prima) și vânzători de
asigurare (care plătesc plata compensatorie). În funcție de condițiile contractului, cumpărătorul de asigurare
livrează activul de referință (sau un alt activ convenit, care fie are un rang egal, fie este subordonat în
termeni de plată) la valoarea nominală. Alternativ, compensarea poate fi făcută și în numerar.
În cazul în care obiectivul investitorului este acela de a transfera sau de a dobândi un risc de credit pe piața
de instrumente derivate, swap-ul pe risc de credit este instrumentul cel mai adecvat și lichid.
Un swap pe riscul de credit este o investiție pe termen scurt cu venit fix care nu este diferită de o obligațiune
în termeni de risc de credit. În cazul în care o parte de referință nu își mai poate îndeplini obligațiile de plată,
cumpărătorul de asigurare îi livrează vânzătorului de asigurare (investitorul) o euro-obligațiune, după cum se
precizează în condițiile contractuale, pentru înlocuirea sumei rambursării.
În cazul unei neplăți, în principiu, toate obligațiunile unui emitent al activului de referință sunt tranzacționate
la aceleași prețuri, întrucât includ o clauză executorie de neplată asociată și vor fi considerate exigibile
pentru plată directă. În consecință, poziția investitorului este aceeași, indiferent dacă a investit într-o
obligațiune guvernamentală sau într-un swap pe riscul de credit.
Avantajele unui swap pe riscul de credit sunt următoarele:
- Sunt uneori tranzacționate cu marje (diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare) mai mari
decât obligațiunile datorită factorilor legați de cerere și ofertă sau curba marjelor de credit a țării;
- Reprezintă în mod frecvent singura oportunitate de a investi în titluri de valoare cu venit fix cu
scadențe pe termen foarte scurt.
Riscul suplimentar legat de swap-urile pe riscul de credit îl reprezintă:
- Riscul de contrapartidă suplimentar.
Din motive de lichiditate sau ca urmare a faptului că piața presupune faptul că anumite obligațiuni sunt
tratate diferite în caz de neplată, este posibil ca nu toate obligațiunile în situație de neplată să fie
tranzacționate la același preț în dolari americani. Acest aspect este reflectat în mod direct în prețul swap-ului
pe riscul de credit.
Investitorii beneficiază de acest tip de tranzacție întrucât Sub-Fondul poate astfel să obțină o diversificare
mai bună a riscului de țară și poate face investiții pe termen foarte scurt în condiții atractive.
Obligația din CDS poate fi definită după cum urmează:
- Obligațiile corespund poziției nete de vânzare a unității sau activului subiacent(e) de referință
(valoarea nominală de referință + dobânda acumulată + primele plătite),
- Obligațiile de la CDS nu trebuie să depășească 20% din Activul Net al Sub-Fondului,
- Obligațiile totale de la „CDS” împreună cu obligațiile care decurg din celelalte tranzacții nu trebuie să
depășească Activul Net al Sub-Fondului.
Regulile generale privind diversificarea (de exemplu, 10% din Activul Net de la un singur emitent) trebuie să
se aplice în cazul emitentului CDS și al riscului debitorului final CDS („subiacent”).
La data prezentului Prospect, Sub-fondul nu investește nici în swap-uri, nici în TRORS, nici în CDS.
2. Tehnici și instrumente pentru monede în alte scopuri decât acoperirea
Fiecare Sub-Fond al Societății poate cumpăra și vinde, în alte scopuri decât acoperirea, contracte futures (la
termen) și opțiuni pentru monede tranzacționate pe o Piață Reglementată. Alternativ, fiecare Sub-Fond
poate realiza tranzacții extrabursiere (over-the-counter: OTC) ca și contracte de swap pentru monede și
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contracte de schimb valutar la termen cu instituții financiare bine cotate care sunt specializate în acest tip de
tranzacții și care iau parte activ pe piața extrabursieră relevantă. Aceste tehnici și instrumente pentru
monede în alte scopuri decât acoperirea trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru fiecare SubFond:
a) Pot fi folosite doar în interesul unic și exclusiv al Acționarilor în scopul de a oferi un randament
interesant în raport cu riscurile asumate,
b) Totalul angajamentelor nete (acestea fiind calculate pentru fiecare monedă) care decurg din tehnicile
folosite în alte scopuri decât acoperirea, precum și cele care decurg din tranzacții, după cum se face
referire în Anexa B, punctul (1), litera (d), împreună cu angajamentul total care decurge din vânzarea
de opțiuni de cumpărare (call) și de vânzare (put) pe valori mobiliare nu pot depăși în niciun moment
Valoarea Activului Net al Sub-Fondului relevant.
În cazul folosirii tehnicilor și instrumentelor pentru monede în alte scopuri decât acoperirea, vor fi inserate
precizări în particularitățile Sub-Fondului din Partea II.
3. Tehnici și Instrumente pentru protejarea contra riscurilor de schimb valutar
În scopul protejării contra fluctuațiilor cursului de schimb, Sub-Fondurile pot realiza tranzacții legate de
contractele futures financiare, de certificate cu opțiune și de opțiuni tranzacționate pe o Piață Reglementată.
Alternativ, Sub-Fondurile pot realiza tranzacții legate de opțiuni, swap și swaptions extrabursiere (over-thecounter: OTC) cu instituții financiare de prim rang care sunt specializate în acest tip de tranzacții și care iau
parte activ pe piața extrabursieră relevantă.
Pentru a acoperi riscurile de schimb valutar, un Sub-Fond poate avea angajamente restante în contracte
futures pe devize și/sau poate vinde opțiuni de cumpărare (call), poate cumpăra opțiuni de vânzare (put) sau
tranzacționa certificate cu opțiune cu privire la monede sau poate încheia contracte de schimb la termen sau
swap valutar. Obiectivul de acoperire al tranzacțiilor la care se face referire mai sus presupune existența
unei relații directe între tranzacțiile avute în vedere și activele sau pasivele care vor fi acoperite și implică
faptul că, în principiu, tranzacțiile într-o monedă dată nu pot depăși evaluarea activelor agregate în acea
monedă și nici nu pot, în ceea ce privește durata lor, să depășească perioada în care aceste active sunt
deținute.
4. Alte instrumente

(a)

Certificate cu opțiune (warrants)

Certificatele cu opțiune vor fi considerate valori mobiliare dacă îi conferă investitorului dreptul de a dobândi
valori mobiliare nou emise sau care vor fi emise. Cu toate acestea, Sub-Fondurile nu pot investi în certificate
cu opțiune în care elementul subiacent îl reprezintă aurul, petrolul sau alte mărfuri.
Sub-Fondurile pot investi în certificate cu opțiune bazate pe indici bursieri în scopul administrării eficiente a
portofoliului.

(b)

Valori mobiliare conform articolului 144 A

Sub-Fondurile pot investi în așa-numitele valori mobiliare conform articolului 144A, respectiv valori mobiliare
care nu trebuie să fie înregistrare pentru revânzare în Statele Unite ale Americii, în baza unei scutiri conform
Secțiunii 144A din Legea din 1933 („valori mobiliare conform articolului 144A”), dar pot fi vândute în
Statele Unite ale Americii anumitor cumpărători instituționali. Un Sub-Fond poate investi în valori mobiliare
conform articolului 144A cu condiția ca acestea să fie emise cu drepturi de înregistrare, în baza cărora pot fi
înregistrate conform Legii din 1933 și tranzacționate pe piața extrabursieră de titluri de valoare cu venit fix
din SUA. Aceste valori mobiliare vor fi considerate valori mobiliare nou emise în sensul secțiunii A, punctul
(1), litera (c) de la „2. Competențe și restricții în materie de investiții” de mai sus.
În cazul în care aceste valori mobiliare nu sunt înregistrare conform Legii din 1933 în termen de un an de la
emitere, vor fi considerate ca intrând sub incidența secțiunii A, punctul (2), din „Anexa A Restricțiile în
materie de investiții” și, prin urmare, vor fi supuse limitei de 10% din Activul Net al Sub-Fondului.

(c)

Obligațiuni structurate

În condițiile oricăror limite cu privire la obiectivul și politica sa de investiții și ale Restricțiilor în materie de
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investiții evidențiate mai sus, fiecare Sub-Fond poate investi în obligații structurate, cuprinzând obligațiuni
guvernamentale cotate, obligațiuni pe termen mediu, certificate sau alte instrumente similare emise de
emitenți de prim rang atunci când cuponul și/sau valoarea de răscumpărare în cauză a(u) făcut obiectul
modificării (sau structurării) prin intermediul unui instrument financiar. Aceste obligațiuni sunt evaluate de
către brokeri în raport cu fluxurile de numerar viitoare actualizate revizuite ale activelor corespunzătoare.
Restricțiile privind investiția se aplică atât emitentului obligațiunilor, cât și elementului subiacent al acestor
obligațiuni.
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ANEXA C
CONSIDERENTE SPECIALE REFERITOARE LA RISCURI ȘI FACTORII DE RISC
Investiția într-o societate de investiții cu capital variabil, precum Societatea comportă un grad de risc care
include, dar nu este limitat la riscurile la care se face referire mai jos. Lista detaliază acele riscuri identificate
în momentul emiterii acestui document. Pot apărea riscuri în viitor care nu au putut fi anticipate în avans.
Factorii de risc se pot aplica fiecărui Sub-Fond în anumită măsură și această expunere va varia, de
asemenea, în timp. Riscurile de investiții descrise mai jos nu au scopul de a fi exhaustive și potențialii
investitori trebuie să analizeze acest Prospect în integralitatea sa și să se consulte cu propriii
consilieri profesioniști înainte de a solicita Acțiuni în cadrul oricărui Sub-Fond. Variațiile de curs
valutar între valoarea monedei de la sediul investitorului și cea a monedei Acțiunilor pot duce la creșterea
sau scăderea valorii Acțiunilor în raport cu moneda de la sediul investitorului. În plus, nivelurile și bazele,
precum și scutirile de la impozitare cărora pot fi supuși atât Societatea, cât și Acționarii se pot modifica.
Valoarea Activului Net al oricărui Sub-Fond poate crește sau scădea și este posibil ca Acționarii să
nu recupereze suma investită sau orice randament al investiției lor. Acționarii care trebuie să
plătească un comision inițial de vânzare plătibil în momentul subscrierii, astfel cum este descris în
capitolul intitulat Investiția în Societate, trebuie să își perceapă investiția ca una pe termen mediu
spre lung, având în vedere diferența între prețul de subscriere și prețul de răscumpărare pentru
Acțiunile lor.
Dacă aveți orice îndoială cu privire la adecvarea unei investiții într-un Sub-Fond sau dacă nu sunteți sigur(ă)
că înțelegeți riscurile implicate, vă rugăm să vă contactați consultantul financiar sau un alt consultant
profesionist pentru informații suplimentare.
Riscul de piață
Investițiile Societății pot crește și scădea din cauza modificării condițiilor economice, politice sau de piață sau
a situației individuale a unui emitent.
Riscul privind piețele emergente
Din cauza riscurilor special asociate investițiilor în piețele emergente sau în curs de dezvoltare, anumite
Sub-Fonduri trebuie să fie considerate mai speculative. Investitorii sunt sfătuiți cu insistență să analizeze cu
atenție riscurile speciale implicate de piețele în dezvoltare, care sunt mai mari decât riscurile obișnuite pentru
investiții în valori mobiliare străine.
Economiile de pe piețele în curs de dezvoltare sunt, în general, foarte dependente de comerțul internațional
și, prin urmare, au fost și pot continua să fie afectate în mod advers de barierele comerciale, controalele de
schimb valutar, ajustările gestionate ale valorii monetare relative și alte măsuri protecționiste impuse sau
negociate de către țările cu care tranzacționează. De asemenea, aceste economii au fost și pot continua să
fie afectate în mod advers de condițiile economice din țările în care desfășoară comerț.
Comisioanele de brokeraj, costurile legate de serviciile de custodie și alte costuri legate de investițiile pe
piețele emergente sunt, în general, mai ridicate decât cele legate de investițiile pe piețe mai dezvoltate.
Lipsa sistemelor de custodie adecvate pe unele piețe poate împiedica investiția într-o țară dată sau poate
face ca Sub-Fondurile să accepte riscuri de custodie mai mari pentru a investi, deși Banca Depozitară se va
strădui să reducă la minimum aceste riscuri prin desemnarea unor corespondenți care sunt instituții
financiare internaționale, de renume și solvabile. În plus, aceste piețe au proceduri de decontare și
compensare diferite. Pe anumite piețe, au existat momente în care decontările nu au putut ține pasul cu
volumul de tranzacții de valori mobiliare, făcând dificilă realizarea acestor tranzacții. Incapacitatea SubFondului în cauză de a realiza achizițiile de valori mobiliare dorite din cauza problemelor de decontare poate
face ca Sub-Fondul să piardă oportunități de investiții atractive. Incapacitatea de a transfera o valoare
mobiliară din portofoliu din cauza problemelor de decontare ar putea avea ca rezultat fie pierderi pentru SubFond din cauza scăderii ulterioare a valorii aferente acestei valori mobiliare din portofoliu, fie, dacă SubFondul a încheiat un contract pentru vânzarea valorii mobiliare, ar putea avea ca rezultat potențial
răspunderea față de cumpărător.
De asemenea, există riscul ca o situație de urgență să apară pe una sau mai multe piețe în curs de
dezvoltare ca urmare a căreia tranzacționarea valorilor mobiliare poate înceta sau poate fi substanțial redusă
și este posibil ca prețurile pentru valorile mobiliare din portofoliul Sub-Fondului pe aceste piețe să nu fie ușor
disponibile.
China – Investiții prin intermediul China-Hong Kong Stock Connect
Shanghai-Hong Kong și Shenzhen-Hong Kong Stock Connect („Shanghai Connect” și „Shenzhen
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Connect”, respectiv) este o platformă de bursă de valori care permite investiții pe piața de capital din China
și prin care investitorii din Hong Kong și din străinătate, cum ar fi Societatea, pot cumpăra și deține Acțiuni
Clasa A din China listate la Bursa de Valori din Shanghai și la Bursa de Valori din Shenzhen.
Potențialii investitori ar trebui să știe că investițiile prin Shanghai Connect și Shenzhen Connect implică
riscuri suplimentare, printre altele:
-

Limitările cotelor și ale acționariatului pot împiedica Societatea să investească în Acțiunile clasa A din
China vizate în timp util sau, dimpotrivă, pot obliga Societatea să-și vândă o parte din acțiuni sau toate
acțiunile. Ca urmare, pot împiedica implementarea eficientă a strategiei de investiții;

-

Proprietatea legală/Beneficiarul real: Acțiunile clasa A din China achiziționate prin intermediul
Programelor China-Hong Kong Stock Connect sunt deținute într-un cont colectiv de către Hong Kong
Securities Clearing Company Limited („HKSCC”). Investitorii străini sunt beneficiarii reali ai activelor lor
și își pot exercita dreptul numai prin intermediul persoanei desemnate. Cu toate acestea, drepturile
beneficiarilor reali nu sunt clare în conformitate cu legea Republicii Populare Chineze („PRC”) și nu sunt
dovedite prin proces în instanțele din PRC;

-

Programul de tranzacționare: tranzacționarea pe Shanghai Connect și Shenzhen Connect este posibilă
numai în zilele în care ambele piețe sunt deschise și în care băncile sunt deschise pe ambele piețe la
data de decontare relevantă;

-

Riscul valutar: operațiunile pe Shanghai Connect și Shenzhen Connect sunt efectuate și decontate în
renminbi, expunând investitorii străini la riscul de schimb valutar și la deciziile politice privind controlul și
politica de schimb valutar.
America Latină

Potențialii investitori ar trebui să știe că investițiile în America Latină implică, din cauza situației politice și
economice de pe piețele din America Latină, un grad ridicat de risc care poate afecta negativ valoarea
investițiilor. În ceea ce privește anumite țări, există posibilitatea exproprierii sau impozitării confiscatorii, a
altor modificări negative ale legislației sau convențiilor fiscale, a instabilității politice sau sociale sau a
evoluțiilor diplomatice care pot afecta investițiile din acele țări. Multe dintre piețele emergente din America
Latină sunt relativ mici, au volume de tranzacționare mici, suferă perioade de lipsă de lichiditate și sunt
caracterizate de o volatilitate ridicată a prețului. Investițiile implică riscuri precum: restricții asupra investițiilor
străine, riscul de contrapartidă, o volatilitate valutară mai ridicată, o volatilitate mai ridicată a pieței și lipsa de
lichiditate a activelor Sub-Fondului, în funcție de condițiile pieței.
Europa de Est – Rusia
Anumite piețe din Europa de Est prezintă riscuri specifice în legătură cu decontarea și păstrarea în siguranță
a valorilor mobiliare. Aceste riscuri rezultă din faptul că valorile mobiliare materiale pot să nu existe în
anumite țări (precum Rusia); drept urmare, dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este evidențiat
doar în Registrul Acționarilor aflat în posesia emitentului. Fiecare emitent este responsabil pentru
desemnarea propriului agent de înregistrare. În cazul Rusiei, acest lucru are ca rezultat o distribuție
geografică largă a câteva mii de agenți de înregistrare pe întreg teritoriul Rusiei. Comisia Federală de Valori
Mobiliare și Piețe de Capital din Rusia („Comisia”) a definit responsabilitățile pentru activitățile de agent de
înregistrare, inclusiv ceea ce constituie dovada dreptului de proprietate și procedurile de transfer. Cu toate
acestea, dificultățile în a aplica reglementările Comisiei au însemnat că potențialul de pierdere sau eroare
încă persistă și nu există nicio garanție că agenții de înregistrare vor acționa conform legislației și
reglementărilor aplicabile. Practicile industriei acceptate pe scară largă sunt încă în curs de stabilire. Atunci
când are loc înregistrarea, agentul de înregistrare prezintă un extras din Registrul Acționarilor astfel cum
apare în acel moment. Proprietatea asupra Acțiunilor este dovedită de evidențele agentului de înregistrare,
dar nu de posesia unui extras din Registrul Acționarilor. Extrasul este doar o dovadă a faptului că
înregistrarea a avut loc. Nu este negociabil și nu are nicio valoare intrinsecă. În plus, un agent de
înregistrare nu va accepta un extras ca dovadă a deținerii Acțiunilor și nu este obligat să informeze Banca
Depozitară sau agenții săi locali din Rusia dacă și atunci când modifică Registrul Acționarilor. Ca urmare a
acestui lucru, valorile mobiliare rusești nu se află în custodia fizică a Băncii Depozitare sau a agenților săi
locali din Rusia. Prin urmare, nu se poate considera că Banca Depozitară sau agenții săi locali din Rusia
execută o funcție de păstrare fizică sau custodie în sensul tradițional. Agenții de înregistrare nu sunt nici
agenți ai Băncii Depozitare sau agenților săi locali din Rusia, nici responsabili față de aceasta (aceștia).
Responsabilitatea Băncii Depozitare se limitează la propria neglijență și nerespectarea cu intenție a
obligațiilor sale și la neglijența sau faptele ilicite săvârșite cu intenție a(le) agenților săi locali din Rusia și nu
acoperă pierderile din cauza lichidării, falimentului, neglijenței sau nerespectării cu intenție a obligațiilor
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oricărui agent de înregistrare. În cazul unor astfel de pierderi, Consiliul de Administrație va trebui să își
urmărească drepturile direct contra emitentului și/sau a agentului său de înregistrare desemnat. Riscurile de
mai sus în legătură cu păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare în Rusia poate exista, în mod similar, în
alte țări din Europa Centrală și de Est în care poate investi un Sub-Fond.
Prin urmare, Sub-Fondurile vor investi numai până la 10% din valoarea Activului lor Net direct în titluri de
capital rusești (cu excepția cazului în care sunt listate la Bursa de Valori din Moscova, Rusia și orice alte
Piețe Reglementate din Rusia care ar fi recunoscute în continuare ca atare de către autoritatea de
supraveghere din Luxemburg).
Riscul de capital
Sub-Fondurile care investesc în acțiuni comune și alte titluri de capital sunt supuse riscului de piață care a
dus, în mod istoric, la o volatilitate mai mare a prețului decât cea cărora sunt supuse obligațiunile și alte titluri
cu venit fix.
Recent, piețele financiare au demonstrat un nivel excepțional de volatilitate. Volatilitatea continuă poate
perturba strategia de investiții a Sub-Fondului, poate scădea valoarea portofoliului Sub-Fondului și afecta
negativ profitabilitatea sa.
Valori mobiliare de creștere
Sub-Fondurile care investesc într-un stil de creștere sunt supuse riscului ca valorile mobiliare de creștere să
fie de obicei foarte sensibile la evoluțiile pieței din cauza tendinței prețurilor de pe piață de a reflecta
așteptările viitoare. Atunci când se pare că acele așteptări nu vor fi îndeplinite, prețurile valorilor mobiliare de
creștere vor scădea, de obicei. O investiție în valorile mobiliare de creștere poate fi mai puțin performantă
decât alte investiții în acțiuni în perioada în care acțiunile de creștere nu sunt preferate.
Riscul privind rata dobânzii
Un Sub-Fond care investește în obligațiuni și alte titluri cu venit fix poate suferi un declin în valoare dacă rata
dobânzii se modifică. În general, prețurile titlurilor de creanță cresc atunci când rata dobânzii scade și scad
atunci când rata dobânzii crește. Obligațiunile pe termen mai lung depind de obicei mai mult de modificările
ratei dobânzii.
Riscul de credit
Valoarea unui Sub-Fond poate fi afectată negativ în cazul în care oricare dintre instituțiile în care este
investit sau depus numerar se confruntă cu insolvența sau dificultăți financiare. Un Sub-Fond care investește
în obligațiuni și alte titluri cu venit fix este supus riscului ca unii emitenți să nu poată efectua plățile pentru
astfel de valori mobiliare. În plus, un emitent poate face obiectul unor modificări negative ale situației sale
financiare care ar putea scădea calitatea creditului sau a unei valori mobiliare, ducând la o mai mare
volatilitate a prețului valorii mobiliare și a valorii Sub-Fondului. O modificare a scorului de calitate al unei
obligațiuni sau alte valori mobiliare poate afecta, de asemenea, lichiditatea valorii mobiliare și o poate face
mai dificil de vândut.
Un Sub-Fond care investește în titluri de creanță cu o calitate mai scăzută, valori mobiliare cu randament
ridicat este mai susceptibil la astfel de probleme și valoarea sa poate fi mai volatilă.
Riscul valutar
Din cauza faptului că activele și pasivele unui Sub-Fond pot fi exprimate în monede diferite de Moneda de
Referință, Sub-Fondul poate fi afectat favorabil sau nefavorabil de reglementările de control al schimburilor
valutare sau variațiile de curs valutar între Moneda de Referință și alte monede. Variațiile de curs valutar pot
influența valoarea Acțiunilor unui Sub-Fond și pot afecta, de asemenea, valoarea dividendelor și dobânzilor
câștigate de un Sub-Fond și a câștigurilor și pierderilor realizate de Sub-Fond. Cursurile de schimb între
Moneda de Referință și alte monede sunt stabilite de cererea și oferta de pe piețele de schimb valutar,
balanțele de plăți internaționale, intervenția guvernului, speculă și alte condiții economice și politice. În cazul
în care moneda în care este exprimată o valoare mobiliară se apreciază în raport cu Moneda de Referință,
prețul valorii mobiliare ar putea crește. Invers, un declin al cursului de schimb al monedei ar afecta negativ
prețul valorii mobiliare. Riscul unui astfel de declin este mai pronunțat la monedele din țările în curs de
dezvoltare.
În măsura în care un Sub-Fond caută să folosească orice tehnici sau instrumente pentru a acoperi sau a
proteja contra riscului de schimb valutar, nu există nicio garanție că acoperirea sau protecția vor fi realizate.
Cu excepția cazului în care este indicat contrariul în politica de investiții a unui Sub-Fond, nu există nicio
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cerință ca Sub-Fondul să caute să acopere sau să protejeze contra riscului de schimb valutar în legătură cu
vreo tranzacție.
În măsura în care un Sub-Fond caută să folosească orice tehnici sau instrumente pentru monede în alte
scopuri decât acoperirea, Sub-Fondul poate fi afectat favorabil sau nefavorabil de fluctuațiile monedelor.
Instrumente financiare derivate
Folosirea de către un Sub-Fond a instrumentelor financiare derivate precum contracte futures (la termen),
opțiuni, certificate cu opțiune (warrants), contracte forwards (la termen fix), swap-uri și swaptions (opțiuni de
schimb) implică riscuri crescute. Capacitatea unui Sub-Fond de a folosi cu succes astfel de instrumente
depinde de capacitatea Administratorului sau Sub-Administratorului de Investiții de a anticipa cu acuratețe
evoluțiile legate de prețurile acțiunilor, rata dobânzilor, cursurile de schimb valutar sau alți factori economic și
disponibilitatea piețelor lichide. În cazul în care așteptările Administratorului sau Sub-Administratorului de
Investiții sunt eronate sau instrumentele financiare derivate nu evoluează așa cum se preconizează, SubFondul poate suferi pierderi mai mari decât dacă nu ar fi folosit instrumentele financiare derivate.
În cazul în care o tranzacție cu instrumente financiare derivate este deosebit de mare sau piața relevantă
este nelichidă, este posibil să nu se poată iniția o tranzacție sau lichida o poziție la un preț avantajos.
Riscurile inerente folosirii acestor financiare instrumente derivate includ, de asemenea, corelarea imperfectă
între prețul contractelor pe opțiuni sau futures și opțiunilor asupra acestor contracte și evoluțiile prețurilor
aferente valorilor mobiliare, instrumentelor de pe piața monetară sau valutelor acoperite; posibilitatea unei
piețe secundare nelichide pentru un instrument într-un moment dat și riscul ca un Sub-Fond să nu poată
cumpăra sau vinde o valoare mobiliară din portofoliu într-o perioadă favorabilă sau riscul ca un Sub-Fond să
trebuiască să vândă o valoare mobiliară din portofoliu într-o perioadă nefavorabilă.
Atunci când un Sub-Fond efectuează o tranzacție cu instrumente financiare derivate, se expune riscului de
contrapartidă.
În unele cazuri, folosirea instrumentelor sus-menționate poate avea efectul de influențare a Sub-Fondului.
Conform Circularei CSSF nr. 11/512, prospectul va include, conform Articolului 47 din Legea din 2010, o
declarație expresă care să prevadă dacă tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pot fi folosite în
scopul acoperirii sau al îndeplinirii obiectivelor de investiție, precum și posibilele efecte ale folosirii
instrumentelor financiare derivate asupra profilului de risc. În plus, dacă valoarea activului net al unui
OPCVM este susceptibilă la volatilitate crescută ca urmare a compoziției portofoliului sau a tehnicilor de
administrare care pot fi folosite, prospectul trebuie să includă o declarație expresă care să atragă atenția
asupra acestei caracteristici a OPCVM.
Efectul de levier adaugă riscuri sporite pentru că pierderile pot fi disproporționate în raport cu suma investită
asupra instrumentului. Aceste instrumente sunt instrumente foarte volatile și valorilor lor de piață pot fi
supuse unor fluctuații mari.
Investiții în obligațiuni structurate
Riscurile principale care afectează Sub-Fondurile care investesc în obligațiuni structurate sunt „Riscul de
credit”, „Riscul privind rata dobânzii” și „Riscul de lichiditate”.
Riscul de credit se referă la probabilitatea ca Sub-Fondul să piardă bani dacă un emitent nu își poate
îndeplini obligațiile financiare, precum plata principalului și/sau a dobânzii pentru un instrument, sau intră în
faliment. Sub-Fondul poate investi o parte a activelor sale în obligațiuni structurate care nu sunt garantate de
niciun guvern din cadrul OCDE, ceea ce poate supune Sub-Fondul unui risc de credit substanțial. Acest
lucru este valabil în special în perioadele de nesiguranță economică sau de recesiune economică.
Riscul de credit este mult mai prezent decât în alte produse cu venit fix, întrucât aceste obligațiuni
structurate sunt legate de riscul de credit al unui portofoliu al emitenților subiacenți.
Riscul privind rata dobânzii se referă la posibilitatea ca valoarea investițiilor din portofoliul Sub-Fondului să
scadă din moment ce titlurile cu venit fix scad în general în valoare atunci când rata dobânzii crește. Cu cât
este mai mare termenul unui instrument cu venit fix, cu atât va fi mai sensibil la fluctuațiile de valoare de la
modificările ratei dobânzii. Modificările ratei dobânzii pot avea un efect semnificativ asupra acestui SubFond, pentru că poate deține titluri cu termen lung până la scadență și obligațiuni structurate.
Riscul de lichiditate se referă la posibilitatea ca Sub-Fondul să piardă bani sau să fie împiedicat să obțină
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câștiguri de capital dacă nu poate vinde un titlu de valoare în momentul și la prețul cel mai benefic pentru
Sub-Fond și să nu poată să adune numerarul necesar pentru a îndeplini cererile de răscumpărare. Pentru că
titlurile structurate pot fi mai puțin lichide decât alte titluri, Sub-Fondul poate fi mai susceptibil la riscuri de
lichiditate decât fondurile care investesc în alte titluri de valoare.
Investiții în Trusturi de investiții imobiliare cu capital fix (Real Estate Investment Trust – REIT)
Investițiile în REIT-uri și în titluri de valoare imobiliare pot fi supuse unora dintre aceleași riscuri asociate cu
dreptul de proprietate direct asupra bunurilor imobile. Aceste riscuri includ: scăderi ale valorii bunului imobil
în general; modificări în domeniul recursului în materie de vecinătate sau proprietate; costuri de curățare a
mediului; condamnare sau pierderi din accidente; riscuri legate de condițiile economice generale și locale;
modificări legislative sau de reglementare; supraconstruire sau concurență; majorări ale impozitelor pe
proprietate și ale cheltuieli de exploatare; lipsa disponibilității fondurilor ipotecare; tarife ridicate sau extinse
pentru posturi vacante; și controale ale chiriei sau variații ale veniturilor din chirie. Performanța generală a
industriei imobiliare a fost istoric ciclică și deosebit de sensibilă la recesiunile economice. Creșterea ratelor
dobânzii poate determina investitorii REIT să solicite un randament anual mai mare, ceea ce poate
determina o scădere a prețurilor titlurilor de capital REIT. Creșterea ratelor dobânzii duce, în general, la
sporirea costurilor de obținere a finanțării, ceea ce ar putea duce la scăderea valorii investițiilor unui Fond. În
perioadele de scădere a ratelor dobânzii, anumite REIT-uri ipotecare pot deține credite ipotecare pe care
debitorii ipotecari pot alege să le plătească anticipat, iar o astfel de plată anticipată poate diminua
randamentul titlurilor emise de REIT-urile respective. În plus, REIT-urile ipotecare pot fi afectate de
capacitatea debitorilor de a-și rambursa datoria către REIT la scadență. Titlurile de capital REIT pot fi
afectate de modificările valorii proprietății subiacente deținute de REIT și de capacitatea chiriașilor de a plăti
chiria. În plus, REIT-urile pot să nu fie diversificate, pot fi dependente de un flux de numerar mare și sunt
supuse auto-lichidării. REIT-urile sunt supuse posibilității de a nu se califica pentru trecerea fără impozitare a
veniturilor și de a nu menține scutirea în temeiul Legii privind societățile din 1940 a Statelor Unite ale
Americii, astfel cum a fost modificată. De asemenea, REIT-urile de capital pot depind de abilitățile de
gestionare și pot fi supuse riscurilor de a obține finanțare adecvată pentru proiecte în condiții favorabile.
REIT-urile pot avea resurse financiare limitate, pot tranzacționa mai puțin frecvent și într-un volum limitat, și
pot fi supuse unor mișcări de preț mai bruște sau mai neregulate decât titlurile de valoare deținute la scară
mai largă.
Riscul privind valorile mobiliare din afara SUA
Valorile mobiliare din afara SUA, inclusiv Certificatele de depozit americane (American Depositary Receipts
„ADR”), Certificatele de depozit globale (Gobal Depositary Receipts „GDR”), certificatele de depozit similare
și acțiunile exprimate în dolari americani emise de emitenți din afara SUA sunt supuse unor riscuri mai mari
decât investițiile interne din SUA. Aceste riscuri suplimentare includ o posibilă lichiditate mai mică și o
volatilitate mai mare a prețurilor, precum și riscuri legate de evoluții politice, de reglementare, de piață sau
economice negative. De asemenea, societățile străine pot fi supuse unor niveluri semnificativ mai mari de
impozitare decât societățile din SUA, inclusiv niveluri de impozitare potențial confiscatorii, reducându-și
astfel potențialul de câștig.
În plus, sumele realizate din valori mobiliare străine pot fi supuse unor niveluri ridicate și potențial
confiscatorii de impozitare străină și reținere la sursă. Investițiile în valori mobiliare din afara SUA implică, de
asemenea, expunerea la fluctuațiile cursurilor de schimb valutar; reținerea la sursă și alte impozite;
decontarea tranzacționării, riscuri de custodie și alte riscuri operaționale; și standardele mai puțin stricte de
protecție și divulgare a investitorilor de pe unele piețe străine. În plus, piețele străine pot avea și deseori au
performanțe diferite de piețele din SUA.
Tranzacții extrabursiere (OTC)
Anumite Sub-Fonduri se pot implica în tranzacții OTC cu bănci sau brokeri, acționând în calitate de
contrapartidă. Participanții de pe astfel de piețe nu sunt protejați împotriva contrapartidelor care nu își
îndeplinesc obligațiile în cadrul tranzacțiilor pentru că aceste contracte nu sunt garantate de o casă de
compensare.
Riscurile de administrare
Obligațiunile structurate sunt gestionate de obicei de alți administratori de active, prin urmare, performanța
acestor produse se bazează în mare parte pe capacitatea administratorului de active de a-și atinge propriul
obiectiv de performanță și de a menține personalul adecvat (respectiv, administratori specializați în credit,
analiști de credit) și sistemele adecvate.
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Acumularea de comisioane
Întrucât Societatea intenționează să investească în alte fonduri de investiții, Acționarii vor face obiectul unei
duplicări a taxelor și comisioanelor (comisioanele de administrare, comisioanele Depozitarului, comisioanele
de administrare centrală, etc.).
Riscul de lichiditate
Un Sub-Fond poate pierde bani sau poate fi împiedicat să obțină câștiguri de capital dacă sau atunci când
anumite valori mobiliare sunt dificil de cumpărat sau vândut, posibil împiedicând Sub-Fondul să le vândă în
momentul sau la prețul cel mai avantajos pentru Sub-Fond sau necesitând ca Sub-Fondul să vândă alte
investiții în momente și la prețuri nefavorabile pentru a-și îndeplini obligațiile. Un Sub-Fond cu o politică de
investiții care implică valori mobiliare ale unor societăți mai mici, investiții în bunuri imobiliare, valori mobiliare
străine, investiții pe piețele emergente, titluri netranzacționate public, instrumente financiare derivate sau
valori mobiliare cu riscuri substanțiale specifice sectorului, riscuri legate de piață și/sau risc de credit tinde să
prezinte o expunere mai mare la riscul de lichiditate.
Riscul de contrapartidă
Un Sub-Fond care investește în contracte OTC se poate trezi în situația de a fi expus riscului care decurge
din solvabilitatea contrapartidelor sale și din capacitatea lor de a respecta condițiile acestor contracte. SubFondul poate astfel încheia contracte futures, de opțiuni și swap-uri, inclusiv CDS, sau poate folosi tehnici de
instrumente financiare derivate, fiecare dintre acestea presupunând riscul ca o contrapartidă să nu-și
respecte angajamentele conform condițiilor fiecărui contract.
Riscul privind efectul de levier
Riscurile inerente folosirii contractelor valutare, swap-urilor, contractelor futures și opțiunilor pentru aceste
contracte includ următoarele: cu cât este mai mare efectul de levier, cu atât este mai mare variația prețului
instrumentului financiar derivat în cazul unei fluctuații a prețului activului subiacent (în comparație cu prețul
de subscriere stabilit conform condițiilor instrumentului financiar derivat). Riscul instrumentelor financiare
derivate crește astfel în paralel cu o creștere a efectului de levier.
Riscul de răspundere încrucișată
În scopul relațiilor dintre Investitorii diverselor Sub-Fonduri, fiecare Sub-Fond va fi considerat o entitate
separată cu, dar fără limitare la propriile sale contribuții, câștiguri de capital, pierderi, taxe și cheltuieli. Astfel,
pasivele unui Sub-Fond individual care rămân nelichidate nu se vor atașa Societății ca întreg. Cu toate
acestea, deși legislația din Luxemburg prevede că, exceptând dispozițiile contrare din documentația fondului,
nu există nicio răspundere încrucișată, nu poate exista nicio certitudine că aceste prevederi ale legislației din
Luxemburg vor fi recunoscute și în vigoare în alte jurisdicții. Nu există nicio separare a răspunderii între
Clasele aceluiași Sub-Fond.
Activitatea care depinde de persoane cheie
Succesul Societății depinde în mod semnificativ de expertiza persoanelor cheie din cadrul Administratorului
sau Sub-Administratorului de Investiții și orice indisponibilitate viitoare a serviciilor sale poate avea un impact
negativ asupra performanței Societății.
Riscul operațional
O defectare sau întârziere legată de sistemele, procesele și controalele Sub-Fondului sau a furnizorilor săi
de servicii (inclusiv păstrarea în siguranță a activelor) ar putea conduce la pierderi pentru Sub-Fond.
Cursurile de schimb
Acționarii deținători de Acțiuni trebuie să știe că o astfel de investiție poate implica riscuri legate de schimbul
valutar. De exemplu, (i) activele Sub-Fondului pot fi exprimate într-o altă monedă decât Moneda de
Referință; (ii) Acțiunile pot fi exprimate într-o altă monedă decât moneda jurisdicției de origine a Acționarului
și/sau (iii) Acțiunile pot fi exprimate într-o altă monedă decât cea în care un Acționar dorește să își
primească fondurile. Cursurile de schimb între valute sunt stabilite de către factorii de cerere și ofertă de pe
piețele valutare internaționale, care sunt influențate de factori macroeconomici, speculă și intervenții ale
băncii centrale și ale guvernului (inclusiv impunerea controalelor și restricțiilor valutare). Fluctuațiile cursului
de schimb pot afecta valoarea Acțiunilor. Acționarii Claselor de Acțiuni exprimate într-o altă valută decât
Moneda de Referință a Sub-Fondului vor fi expuși riscului ca valoarea monedei lor funcționale să fluctueze
în raport cu Moneda de Referință. Sub-Fondul poate, la discreția Administratorului de Investiții, să încerce să
reducă sau minimizeze efectul fluctuațiilor cursului de schimb asupra valorii Acțiunilor care nu sunt în
Moneda de Referință. Nu există nicio garanție că orice acoperire valutară pentru Clasele de Acțiuni care nu
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sunt în Moneda de Referință va duce la atingerea obiectivului de reducere a efectului de fluctuație a cursului
de schimb.
Contracte repo și reverse repo
Un Sub-Fond poate încheia contracte repo și reverse repo care implică anumite riscuri. De exemplu, dacă
cel care vinde valori mobiliare unui Sub-Fond conform unui contract reverse repo nu-și respectă obligația de
a recumpăra valorile mobiliare subiacente, ca urmare a falimentului său sau din alt motiv, un astfel de SubFond va căuta să vândă aceste valori mobiliare, acțiune care ar putea implica costuri sau întârzieri. Dacă un
vânzător nu-și îndeplinește obligația de a recumpăra valorile mobiliare conform unui contract reverse repo,
un Sub-Fond poate suferi o pierdere în măsura în care este forțat să lichideze poziția sa pe piață și veniturile
din vânzarea valorilor mobiliare subiacente corespunzătoare sunt mai mici decât prețul de răscumpărare
convenit de către vânzătorul care nu-și respectă obligațiile.
Riscul privind produsele structurate
Investitorul este informat cu privire la faptul vă produsul este creat prin cumpărarea de acțiuni și vânzarea de
opțiuni. Nu poate fi considerat în niciun caz un produs de capital garantat. Evaluarea produsului pe piața
secundară poate fi puternic afectată de evoluțiile ratei dobânzii, plățile dividendelor, fluctuațiile elementelor
subiacente, volatilitatea pieței. În plus, menționăm faptul că Garantul Produsului Structurat are un rating de
credit și o marjă de credit care se pot modifica în timp, acest lucru afectând prețul pe piața secundară. De
asemenea, investitorul trebuie să știe că răscumpărarea la scadență a unui asemenea produs structurat
depinde de neapariția unui eveniment de credit sau de neplată care să afecteze Garantul pe durata de viață
a produsului structurat.
Instrumentele de capital convertibile contingente
Instrumentele de capitale convertibile contingente („CoCo”) sunt titluri de capital hibride care absorb
pierderile atunci când capitalul băncii emitente scade sub un anumit nivel. O apreciere cuprinzătoare a valorii
instrumentului trebuie, de asemenea, să ia în considerare mecanismul de bază de absorbție a pierderilor și
dacă instrumentul CoCo reprezintă efecte perpetue cu cupoane discreționare (CoCo AT1 – capital
suplimentar de rangul 1) sau are o scadență declarată și cupoane fixe (CoCo T2 – rangul 2). Randamentele
CoCo tind să fie mai mari decât cele ale titlurilor de creanță cu rang mai ridicat ale aceluiași emitent și
depind în mare măsură de cele două caracteristici principale de proiectare – pragul de declanșare și
mecanismul de absorbție a pierderilor. CoCo pot absorbi pierderile fie prin convertirea în capital comun, fie
prin suportarea unei diminuări principale a valorii. Declanșatorul poate fi mecanic (respectiv definit numeric
în funcție de o anumită cotă de capital) sau discreționar (respectiv supus unei hotărâri de supraveghere).
Pentru instrumentele perpetue (CoCo AT1), plățile de cupoane discreționare pot fi anulate de către emitent
în orice moment, din orice motiv și pentru orice perioadă de timp.
Riscurile legate de investițiile în CoCo sunt următoarele:
- Riscul de prag de declanșare: pragurile de declanșare diferă și determină expunerea la riscul de conversie
în funcție de distanța CET1 (capital comun de rangul 1) față de pragul de declanșare.
Declanșatorii de conversie vor fi prezentați în prospectul fiecărei emisiuni. Cu toate acestea, investitorul
trebuie permanent să înțeleagă valoarea CET1 al emitentului în raport cu pragul de declanșare. Valoarea
CET1 variază în funcție de emitent, în timp ce pragurile de declanșare diferă în funcție de condițiile specifice
de emitere. Declanșatorul ar putea fi activat fie printr-o pierdere semnificativă de capital reprezentată de
numărător, fie printr-o creștere a activelor ponderate la risc măsurată la numitor. Transparența este esențială
pentru atenuarea riscului.
- Anularea cuponului: plățile cupoanelor la instrumentele AT1 sunt în întregime discreționare și pot fi anulate
de către emitent în orice moment, din orice motiv și pentru orice perioadă de timp.
Deși toate CoCo (AT1 și T2) sunt supuse conversiei sau reducerii valorii atunci când banca emitentă atinge
pragul de declanșare, pentru AT1, există o sursă suplimentară de risc pentru investitor sub forma anulării
cuponului în condiții normale de activitate. Plățile cupoanelor pentru instrumentele AT1 sunt în întregime
discreționare și pot fi anulate de către emitent în orice moment, din orice motiv și pentru orice perioadă de
timp. Anularea plăților cupoanelor pentru CoCo AT1 nu reprezintă o situație de neîndeplinire a obligațiilor.
Plățile anulate nu se acumulează, ci se anulează. Acest lucru sporește în mod semnificativ incertitudinea în
evaluarea instrumentelor AT1 și poate duce la o evaluare eronată a riscului. Poate ceea ce este cel mai
dificil pentru investitori, având în vedere absența obligatorie a obligațiilor/interdicțiilor de plată a dividendelor,
titularii de AT1 pot suferi anularea cupoanelor, în timp ce emitentul continuă să plătească dividende pentru
capitalul său comun și remunerație variabilă forței sale de muncă.
- Riscul de inversare a structurii capitalului: spre deosebire de ierarhia clasică de capital, investitorii CoCo
pot suferi o pierdere de capital atunci când deținătorii de acțiuni nu o suferă.
În anumite situații, deținătorii de CoCo vor suferi pierderi înaintea deținătorilor de acțiuni, de exemplu, atunci
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când se activează un CoCo de reducere a principalului cu declanșator ridicat. Aceasta este în dezacord cu
ordinea normală a ierarhiei structurii de capital în care se așteaptă ca deținătorii de acțiuni să sufere prima
pierdere. Acest lucru este mai puțin probabil în cazul unui CoCo cu declanșator scăzut atunci când
deținătorii de acțiuni vor fi suferit deja pierderi. Mai mult decât atât, CoCo de rangul 2 cu declanșator ridicat
pot suferi pierderi nu la nivelul încetării activității, ci, teoretic, înainte de AT1 și capitalul cu declanșator mai
scăzut.
- Riscul de prelungire a rambursării: CoCo AT1 sunt emise ca instrumente perpetue, care se pot rambursa la
niveluri prestabilite numai cu aprobarea autorității competente.
Nu se poate presupune că aceste CoCo perpetue vor fi rambursate la data de rambursare. CoCo AT1
reprezintă o formă de capital permanent. Investitorul nu poate primi rambursarea principalului, dacă se
așteaptă la data rambursării sau chiar la orice dată.
- Risc necunoscut: structura instrumentelor este inovatoare, dar nu este încă testată.
În condiții de criză, atunci când caracteristicile de bază ale acestor instrumente vor fi puse la încercare, nu
este cert modul în care vor evolua. În cazul în care un singur emitent activează un declanșator sau
suspendă cupoanele, va vedea piața această problemă ca un eveniment idiosincratic sau sistemic? În acest
din urmă caz, sunt posibile contagiunea și volatilitatea prețurilor la întreaga clasă de active. Acest risc poate
fi, la rândul său, amplificat în funcție de nivelul arbitrajului instrumentului subiacent. În plus, pe o piață
nelichidă, formarea prețurilor poate fi din ce în ce mai afectată de criză.
- Riscul de evaluare a randamentului: investitorii au fost atrași de instrument ca urmare a randamentului
adesea atractiv al CoCo, care poate fi privit ca o primă de complexitate.
Randamentul a fost motivul principal pentru care această clasă de active a atras o cerere puternică, însă
rămâne neclar dacă investitorii au luat în calcul pe deplin riscurile subiacente. În ceea ce privește emisiunile
de titluri de creanță mai bine cotate ale aceluiași emitent sau alte emisiuni de titluri de creanță cotate similar
ale altor emitenți, comparația tinde să fie favorabilă CoCo din punct de vedere al randamentului. Îngrijorarea
provine din faptul că nu este clar dacă investitorii au luat pe deplin în considerare riscul de conversie sau,
pentru CoCo AT1, anularea cupoanelor.
- Riscul de concentrare (Emitent/Industrie): expunerea la un emitent sau o industrie ar putea fi analizată
pentru diferite valori mobiliare din structura capitalului, sporind astfel concentrarea industriei emitente.
Comportamentul instrumentelor poate diferi în funcție de ierarhia lor în structura capitalului.
- Riscul de conversie/reducere a valorii: conversia în acțiuni sau reducerea va avea loc în cazul în care se
atinge pragul de declanșare sau autoritatea de reglementare consideră că existența băncii este amenințată;
- Riscul de lichiditate: instrumentul ar putea suferi din cauza lipsei de disponibilitate de comercializare,
împiedicându-l să fie cumpărat sau vândut suficient de repede pentru a preveni sau reduce la minimum o
pierdere.
Riscul de sustenabilitate
Emitenții de titluri financiare se confruntă cu riscuri de sustenabilitate, precum:
- riscuri de tranziție, rezultate din dezvoltarea unui model economic cu emisii reduse de carbon (riscuri de
reglementare și juridice, riscuri tehnologice, riscuri reputaționale sau riscuri legate de oportunitățile de piață);
- riscuri fizice, rezultate din pagubele cauzate de fenomene meteo și climatice extreme. Acestea pot fi acute
(ca urmare a unor evenimente naturale, cum ar fi incendiile) sau cronice (legate de temperaturi mai ridicate
menținute și schimbări geografice pe termen lung, cum ar fi creșterea nivelului mării). Acestea includ
căldura, frigul, seceta, cicloanele tropicale, incendiile și inundațiile;
- riscuri sociale și legate de drepturile omului, care afectează negativ lucrătorii și comunitățile învecinate
(munca forțată și sclavia, exploatarea prin muncă a copiilor, respectul pentru popoarele indigene și pentru
patrimoniul lor cultural, dreptul de proprietate, discriminarea, libertatea de asociere, sănătatea și siguranța
persoanelor, natura decentă a condițiilor de muncă, remunerația și protecția socială, dreptul la viață privată);
- guvernanță și alte riscuri etice (embargouri și sancțiuni, terorism, corupție și mită, alocarea de resurse,
evaziune fiscală, protecția datelor).
Aceste riscuri de sustenabilitate pot provoca un impact negativ semnificativ real sau potențial asupra valorii
unei investiții.
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ANEXA D
GLOSAR DE TERMENI
În cadrul acestui Prospect, următoarele cuvinte și expresii au înțelesurile prevăzute mai jos:
Agent Administrativ

înseamnă

Actul constitutiv
Zi Lucrătoare

înseamnă
înseamnă

Zi de calcul

înseamnă

Clasă

înseamnă

Instrumente de capital înseamnă
convertibile
contingente (CoCo)
CSSF
înseamnă
Bancă Depozitară

înseamnă

EMTN

înseamnă

AEVMP 2012/832

înseamnă

ETF

înseamnă

Regulament UE de
Nivel 2

înseamnă

FATCA

înseamnă

Société Générale Luxembourg, în calitate de agent administrativ,
corporativ și domiciliar al Societății, numit de Societatea de
Administrare.
Actul constitutiv al Societății, cu modificările ulterioare.
Orice zi lucrătoare completă în Luxemburg pentru următoarele
Sub-Fonduri: Sustainable Structured Income, Target Return Fund,
Sterling Bond Fund Strategy, Sustainable Euro High Yield,
Sustainable Euro Fixed Income, Sustainable Floating Rate
Income, Sustainable European Equity Quality Income, Sterling
Income Focus, Global Alternative Opportunities, Global Balanced
Allocation Portfolio, Global Growth Allocation Portfolio, Global
Conservative Allocation Portfolio și Sustainable Climate Action, în
care băncile desfășoară activități.
Orice zi lucrătoare completă în Luxemburg și Statele Unite ale
Americii pentru Sub-Fondul Sustainable US Equity, în care băncile
desfășoară activități.
Orice zi lucrătoare completă în Luxemburg și Regatul Unit pentru
Sub-Fondul Sustainable Emerging Markets Equity, în care băncile
desfășoară activități.
Ziua Lucrătoare pe parcursul căreia Agentul Administrativ
calculează Valoarea Activului Net într-o anumită zi de evaluare.
Într-o astfel de zi de calcul, calculul Valorii Activului Net se face
folosind prețurile de închidere ale zilei de evaluare de pe piețele pe
care sunt negociate valorile mobiliare deținute de Sub-Fondul în
cauză.
Clasa de acțiuni (ale cărei caracteristici sunt descrise în Tabelul
sintetic al Acțiunilor emise de Societate).
Titluri de capital hibride care absorb pierderile atunci când capitalul
băncii emitente scade sub un anumit nivel.
Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg,
respectiv Autoritatea de Supraveghere din Luxemburg, sau
succesoarea sa.
Société Générale Luxembourg, în calitate de Bancă Depozitară și
agent plătitor principal al Societății, numită de Societate.
Valorile mobiliare ale căror caracteristici ale fluxurilor de trezorerie
depind de unul sau mai mulți indici sau care au integrate contracte
forwards sau opțiuni sau valori mobiliare în care randamentul
investiției unui investitor și obligațiile de plată ale emitentului
depind de sau sunt deosebit de sensibile la schimbările valorii
activelor subiacente, indicilor, ratelor dobânzii sau fluxurilor de
trezorerie.
Orientările și Recomandările AEVMP nr. 2012/832 din data de 18
decembrie 2012 cu privire la Orientările privind ETF (fondurile
tranzacționate la bursă) și alte chestiuni legate de OPCVM, puse
în aplicare în Regulamentul de la Luxemburg prin Circulara CSSF
nr. 13/559.
Un titlu de valoare tranzacționabil care monitorizează un indice, o
marfă, obligațiuni sau un coș de active asemenea unui fond
indexat.
Regulamentul (UE) delegat nr. 2016/438 al Comisiei din
17.12.2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind obligațiile depozitarilor.
Legea privind conformitatea, adoptată în anul 2010, ca parte a
Legii privind stimulentele de ocupare a forței de muncă pentru
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Investitori instituționali înseamnă
Intermediar

înseamnă

Categoria de investiții

înseamnă

Administratori de
investiții

înseamnă

Informații Cheie
înseamnă
destinate Investitorilor
Legea din 2010
înseamnă
NFFE

înseamnă

NFFE pasivă

înseamnă

NFFE Activă

înseamnă

refacerea forței de muncă; regimul FATCA tratează abuzurile
percepute ale contribuabililor americani în materie de active
financiare deținute în străinătate. FATCA obligă Instituțiile
financiare străine să raporteze deținătorii americani de active
financiare către administrația fiscală americană („Internal Revenue
Service”).
Un investitor instituțional definit la anumite intervale în baza
orientărilor sau recomandărilor autorității competente de
supraveghere financiară din Luxemburg.
Orice agent de vânzări, distribuitor, agent de servicii și/sau
mandatar pentru a oferi și vinde Acțiunile investitorilor și a se
ocupa de cererile de subscriere, răscumpărare, conversie sau
transfer ale Acționarilor.
Un calificativ acordat de agențiile de rating societăților care au un
rating mai mare sau egal cu BBB- pe scala de clasificare a
Standard & Poor’s (S&P). Acest calificativ este rezervat emitenților
care au o probabilitate mică de nerambursare conform agențiilor
de rating. Acestea sunt în contrast cu obligațiunile cu un rating mai
mic (de la BB+ la D, conform S&P), denumite în mod obișnuit cu
randament ridicat, a căror probabilitate de nerambursare este în
general mai mare.
SG Kleinwort Hambros Bank Limited sau Société Générale Private
Banking Monaco sau Lyxor Asset Management S.A.S. sau SG 29
Haussmann sau J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd sau
BlackRock Investment Management (UK) Ltd care acționează în
calitate de administratori de investiții ai Societății, în urma numirii
de către Societatea de Administrare pentru anumite Sub-Fonduri
identificate în prezentul Prospect.
Societatea de Administrare acționează în calitate de administrator
de investiții pentru anumite Sub-Fonduri identificate în prezentul
Prospect.
Informațiile cheie destinate investitorilor emise pentru fiecare Clasă
de Acțiuni ale fiecărui Sub-Fond.
Legea din Luxemburg privind organismele de plasament colectiv
din data de 17 decembrie 2010, astfel cum a fost modificată de
Legea de implementare a Directivei 2014/91/UE.
O „NFFE” înseamnă orice Entitate din afara SUA, care nu este o
Instituție financiară străină (FFI) astfel cum este definită în
Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite ale
Americii sau care este o Entitate descrisă la alineatul B, punctul 4,
litera (j), din secțiunea VI a ANEXEI I a Acordului dintre Guvernul
Marelui Ducat al Luxemburgului și Guvernul Statelor Unite ale
Americii pentru a îmbunătăți conformitatea fiscală internațională și
privind dispozițiile SUA de raportare a informațiilor, cunoscute în
general ca Foreign Account Tax Compliance Act (Legea privind
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate), semnat
în Marele Ducat al Luxemburgului în data de 28 martie 2014 și
include, de asemenea, orice Entitate din afara SUA care este
înființată în Luxemburg sau oricare altă jurisdicție parteneră și care
nu este o Instituție Financiară.
Orice NFFE care nu este (i) o NFFE Activă sau (ii) un parteneriat
străin care reține la sursă sau un trust străin care reține la sursă
conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite
ale Americii.
Orice NFFE care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii:
a) Mai puțin de 50% din venitul brut al NFFE pentru anul
calendaristic precedent sau pentru altă perioadă adecvată de
raportare este venit pasiv și mai puțin de 50% dintre activele
deținute de NFFE în timpul anului calendaristic precedent sau
al altei perioade adecvate de raportare sunt active care produc
sau care sunt deținute pentru producția de venit pasiv;
b) Acțiunile NFFE sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

reglementată de valori mobiliare sau NFFE este o Entitate
Afiliată a unei Entități ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în
mod regulat pe o piața reglementată de valori mobiliare;
NFFE este organizată într-un Teritoriu al Statelor Unite și toți
proprietarii beneficiarului plății sunt rezidenți de bună credință
ai acelui Teritoriu al Statelor Unite;
NFFE este un guvern (altul decât guvernul Statelor Unite), o
subdiviziune politică a unui astfel de guvern (care, pentru
evitarea oricăror dubii, include un stat, o regiune, un județ sau
o municipalitate) sau un organism public care îndeplinește o
funcție a acelui guvern sau a unei subdiviziuni politice a
acestuia, un guvern al unui Teritoriu al Statelor Unite, o
organizație internațională, o bancă centrală de emisiune care
nu este din Statele Unite ale Americii sau o Entitate deținută în
totalitate de una sau mai multe dintre cele de mai sus;
Aproape toate activitățile NFFE constau în deținerea (în
totalitate sau în parte) a acțiunilor aflate în circulație ale uneia
sau mai multor filiale care activează în domeniul comerțului
sau al afacerilor, altul decât activitatea de afaceri a unei
Instituții Financiare, precum și în asigurarea finanțării și a unor
servicii pentru acele filiale, exceptând situația în care o Entitate
nu se califică pentru statutul de NFFE dacă Entitatea
funcționează (sau se prezintă) ca un fond de investiții, cum ar fi
un fond de investiții private, un fond de capital de risc, un fond
de achiziție integrală cu finanțare pe datorie sau orice vehicul
de investiții al cărui scop este să achiziționeze sau să finanțeze
societăți și, ulterior, să dețină drepturi în acele societăți ca
active de capital cu scopul de a investi;
NFFE nu desfășoară încă o activitate de afaceri și nu are un
istoric operațional anterior, dar investește capital în active cu
intenția de a-și desfășura activitatea, alta decât cea a unei
Instituții Financiare, cu condiția ca NFFE să nu se califice
pentru această excepție după 24 de luni de la data organizării
inițiale a NFFE;
NFFE nu a fost o Instituție Financiară în ultimii cinci ani și se
află în proces de lichidare a activelor sale sau se
reorganizează cu intenția de a continua sau de a relua
operațiunile unei activități de afaceri, alta decât cea a unei
Instituții Financiare;
NFFE este implicată în special în tranzacții de finanțare și de
acoperire cu sau pentru Entitățile Afiliate care nu sunt Instituții
Financiare și nu asigură servicii de finanțare sau de acoperire
oricărei Entități care nu este o Entitate Afiliată, cu condiția ca
grupul oricăror astfel de Entități Afiliate să fie implicat în special
într-o activitate de afaceri, alta decât cea a unei Instituții
Financiare;
NFFE este o „NFFE exceptată”, așa cum se descrie în
Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite ale
Americii; sau
NFFE îndeplinește toate cerințele de mai jos:
i.
Este înființată și operată în jurisdicția sa de rezidență
exclusiv în scopuri religioase, caritabile, științifice,
artistice, culturale, atletice sau educaționale; sau este
înființată și operată în jurisdicția sa de rezidență și este
o organizație profesională, ligă de afaceri, cameră de
comerț, organizație sindicală, organizație agricolă sau
horticolă, ligă civică sau o organizație operată exclusiv
pentru promovarea asistenței sociale;
ii. Este scutită de impozitul pe venit în jurisdicția sa de
rezidență;
iii. Nu are acționari sau membri care să dețină drepturi în
ceea ce privește proprietatea sau beneficiile în veniturile
sau activele acesteia;
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FFI neparticipantă

înseamnă

Societate de
Administrare
Piață

înseamnă

MCAR

înseamnă

Instrumente ale pieței
monetare

înseamnă

Țări OCDE

înseamnă

Prospect

înseamnă

înseamnă

iv. Legislația aplicabilă a jurisdicției de rezidență a NFFE
sau documentele de înființare a NFFE nu permit(e)
oricăror venituri sau active ale NFFE să fie distribuite
sau solicitate în beneficiul unei persoane fizice sau al
unei Entități necaritabile în alte condiții decât conform
desfășurării activităților caritabile ale NFFE sau ca plată
a unei compensații rezonabile pentru serviciile prestate
sau ca plată reprezentând valoarea corectă de piață a
proprietății pe care NFFE a achiziționat-o; și
v. Legislația aplicabilă a jurisdicției de rezidență a NFFE
sau documentele de înființare a NFFE impun(e) ca, în
momentul lichidării sau dizolvării NFFE, toate activele
sale să fie distribuite unei entități guvernamentale sau
altei organizații non-profit sau să facă obiectul moștenirii
vacante, devenind proprietatea guvernului din jurisdicția
de reședință a NFFE sau a oricărei subdiviziuni politice
a acestuia.
Orice Instituție financiară neparticipantă, așa cum este definit
termenul respectiv în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei
Statelor Unite ale Americii, fără a include o Instituție financiară de
la Luxemburg sau din altă jurisdicție parteneră, alta decât o
Instituție financiară tratată ca Instituție Financiară neparticipantă
conform Articolului 5, sub-alineatul 2, litera (b), din Acordul dintre
Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului și Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru a îmbunătăți conformitatea fiscală
internațională și privind dispozițiile SUA de raportare a
informațiilor, cunoscute în general ca Foreign Account Tax
Compliance Act (Legea privind conformitatea fiscală aplicabilă
conturilor din străinătate), semnat în Marele Ducat al
Luxemburgului în data de 28 martie 2014, sau conform dispoziției
corespunzătoare din cadrul oricărui acord încheiat între Statele
Unite ale Americii și o Jurisdicție parteneră.
Société Générale Private Wealth Management S.A. acționând în
calitate de Societate de Administrare a Societății.
Orice Piață Reglementată conform definiției din cadrul acestui
Glosar de termeni.
Contribuția minimă la riscul activ. Echipa de investiții utilizează
MCAR pentru a monitoriza alocările sectoriale și, de regulă, se
înscrie într-un domeniu nominal de ponderi de referință de 5%
până la 10%. Alocarea sectorială este în primul rând rezultatul
procesului de selecție a stocurilor individuale și al controalelor
riscului activ.
Instrumentele tranzacționate în mod normal pe piața monetară
care sunt lichide și au o valoare care poate fi stabilită cu precizie în
orice moment. Aceste instrumente au o scadență la emitere sau o
scadență reziduală de maximum 397 de zile sau suferă ajustări
periodice ale randamentului, în funcție de condițiile pieței
monetare, cel puțin o dată la 397 zile, în sensul Directivei
2007/16/UE.
Țările care sunt membre, ocazional, ale Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv la data prezentului
Prospect, Australia, Austria, Belgia, Canada, Chile, Republica
Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea de Sud,
Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția,
Turcia, Regatul Unit, Statele Unite.
Prospectul Societății, care se consideră că include ultimul raport
anual disponibil și, dacă este cazul, raportul semestrial neverificat,
dacă a fost publicat de la ultimul raport anual. Aceste rapoarte fac
parte integrantă din prezentul Prospect.
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Monedă de Referință

înseamnă

Agent de înregistrare

înseamnă

Piață Reglementată

înseamnă

Delegat pentru
înseamnă
păstrarea în siguranță
Acțiune
Acționar

înseamnă
înseamnă

SFTR

înseamnă

Sub-Fond

înseamnă

Valoare mobiliară

înseamnă

TRS

înseamnă

OPCVM

înseamnă

Persoană americană

înseamnă

Moneda în care sunt exprimate Sub-Fondurile și Clasele de
Acțiuni.
Société Générale Luxembourg, în calitate de agent de înregistrare
al Societății, în urma numirii de către Societatea de Administrare.
Oricare dintre următoarele: (i) o piață reglementată în sensul
articolului 4, punctul 1.14, din Directiva 2004/39/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
piețele instrumentelor financiare; (ii) o piață într-un Stat Membru,
care este reglementată, funcționează în mod regulat și este
recunoscută și deschisă publicului; sau (iii) o bursă sau piață dintrun stat terț, care este reglementată, funcționează în mod regulat și
este recunoscută și deschisă publicului.
Orice entitate numită de către Depozitar căreia i-au fost delegate
serviciile de păstrare în siguranță (conform definiției din cadrul
Acordului de Depozitar), în virtutea articolului 34 bis din Legea din
2010 și a articolelor 13 – 17 din Regulamentul UE de Nivelul 2.
O emisiune de Acțiuni pentru un Acționar în orice Sub-Fond.
O persoană care a investit în Societate și este înregistrată ca
deținător de Acțiuni în Registrul Acționarilor; instituțiile care nu sunt
Intermediari vor fi tratate ca Acționari, cu mențiunea că, dacă
acestea sunt instituții financiare într-o țară a cărei legislație de
combatere a spălării banilor nu este echivalentă cu cea a Marelui
Ducat al Luxemburgului, vor fi obligate să-i furnizeze Agentului de
înregistrare dovezi privind identitatea beneficiarilor efectivi ai
Acțiunilor.
Regulamentul UE nr. 2015/2365 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența tranzacțiilor
de finanțare a valorilor mobiliare și a reutilizării și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Acesta include în principal
tranzacțiile de răscumpărare, creditarea de valori mobiliare,
tranzacțiile de vânzare/răscumpărare, creditarea în marjă și TRS
pe care Societatea le-ar putea încheia (dacă astfel de TRS
respectă toate regulile aplicabile ale OPCVM-urilor).
Fiecare dintre Sub-Fondurile Societății, care corespunde unui
portofoliu separat de active.
În sensul Directivei 2007/16/UE:
(i) Acțiuni și alte valori mobiliare echivalente;
(ii) Obligațiuni și alte titluri de creanță;
(iii) Oricare alte titluri negociabile care dau dreptul de a
achiziționa astfel de valori mobiliare prin subscriere sau
schimb.
Swap pe venit global (total return swap), care este un contract
derivat, așa cum este definit la articolul 2, alineatul (7) din
Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în care o contrapartidă transferă
performanța economică totală, inclusiv veniturile din dobânzi și
comisioane, câștigurile și pierderile din mișcările de preț și
pierderile din credit ale unei obligații de referință către o altă
contrapartidă.
Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare reglementate
de Directiva modificată a Consiliului 2009/65/CE din 13 iulie 2009
privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la OPCVM.
(i) Orice persoană fizică rezidentă în Statele Unite ale Americii;
(ii) Orice parteneriat sau corporație, organizat(ă) sau înființat(ă) în
conformitate cu legile Statelor Unite ale Americii;
(iii) Orice patrimoniu al cărui executor sau administrator este o
persoană americană;
(iv) Orice trust al cărui administrator este o persoană americană;
(v) Orice agenție sau sucursală a unei entități străine situată în
Statele Unite ale Americii;
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Ziua evaluării

înseamnă

(vi) Orice cont nediscreționar sau cont similar (altul decât un
patrimoniu sau un trust), deținut de către un comerciant sau alt
fiduciar în beneficiul sau în numele unei persoane americane;
(vii) Orice cont discreționar sau cont similar (altul decât un
patrimoniu sau un trust), deținut de către un comerciant sau alt
fiduciar organizat, înființat sau (în cazul în care este o
persoană fizică) rezident în Statele Unite ale Americii; și
(viii) Orice parteneriat sau corporație în cazul în care:
(A) Este organizat(ă) sau înființat(ă) în conformitate cu legile
oricărei jurisdicții străine; și
(B) Este constituit(ă) de către o persoană americană în
principal în scopul de a investi în valori mobiliare care nu
sunt înregistrate în conformitate cu Legea, cu excepția
cazului în care este organizat(ă) sau înființat(ă) și
deținut(ă) de către investitori acreditați care nu sunt
persoane fizice, patrimonii sau trusturi.
Fiecare zi care este o Zi Lucrătoare în care este datată Valoarea
Activului Net per Acțiune, aceasta fiind stabilită pentru fiecare SubFond în Partea a II-a, intitulată Particularitățile Sub-Fondurilor.
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ANEXA E – TABEL SINTETIC AL ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATE

Denumirea Sub-Fondului

Moneda de Clasele de
Referință
Acțiuni

Capitalizare/
Distribuție

Cod ISIN LU

Comisioane de Comision de
Administrare Performanță

Comision de
Subscriere

Preț inițial de
emisiune

Suma inițială de
subscriere

Moorea Fund - Sustainable
Structured Income

EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR

RE
RE-D
RUHE
RUHE-D
ME
ME-D
MUHE
MUHE-D
IE

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare

LU0538387076
LU0859659996
LU0979137147
LU0979137493
LU1664185268
LU1664185342
LU1664185425
LU1664185698
LU2108470654

Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,25%
Până la 1,25%
Până la 1,25%
Până la 1,25%
Până la 0,90%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

1 000 EUR
1 000 EUR
1 000 USD
1 000 USD
1 000 EUR
1 000 EUR
1 000 USD
1 000 USD
1 000 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR

Moorea Fund - Sustainable
European Equity Quality
Income

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR

RE
RE-D
RU
ME
ME-D
MU
IE

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare

LU0859660069
LU0859660143
LU2108470738
LU1664185771
LU1664185854
LU2108470811
LU2108471116

Până la 1,60%**
Până la 1,60%**
Până la 1,60%**
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 0,90%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

1 000 EUR
1 000 EUR
1 000 USD
1 000 EUR
1 000 EUR
1 000 USD
1 000 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR

Moorea Fund - Target
Return Fund

GBP
GBP
GBP
GBP
GBP

F
RG
H
RG-D
HD

Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Distribuție

LU1901202876
LU0844168194
LU0859659640
LU1226627484
LU1226629266

Până la 0,70%
Până la 1,10%
Până la 0,10%
Până la 1,10%
Până la 0,10%

0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

100 GBP
100 GBP
100 GBP
100 GBP
100 GBP

5 000 000 GBP
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Sterling
Bond Fund Strategy

GBP
GBP

RG-D
HD

Distribuție
Distribuție

LU0844169838
LU0859659723

Până la 0,60%
Până la 0,10%

0
0

Până la 5%
Până la 5%

100 GBP
100 GBP

1 Acțiune
1 Acțiune

EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR

RE
RE-D
IE
RUHE
RUHE-D
ME
ME-D

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție

LU0979136255
LU0979136339
LU0979136503
LU1023728758
LU1023728832
LU1664186589
LU1664186662

Până la 1%**
Până la 1%**
Până la 0,70%
Până la 1%**
Până la 1%**
Până la 0,65%
Până la 0,65%

0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD
250 EUR
250 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Sustainable
Euro High Yield
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USD

MUHE

Capitalizare

LU1664186746

Până la 0,65%

0

Până la 5%

250 USD

1 Acțiune

Moorea Fund - Sustainable
Euro Fixed Income

EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD

RE
RE-D
IE
RUHE
RUHE-D
ME
ME-D
MUHE

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare

LU1023727867
LU1023727941
LU1023728089
LU1137258932
LU1137259153
LU1664187124
LU1664187397
LU1664187470

Până la 0,80%**
Până la 0,80%**
Până la 0,60%
Până la 0,80%**
Până la 0,80%**
Până la 0,65%
Până la 0,65%
Până la 0,65%

0
0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD
250 EUR
250 EUR
250 USD

1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Sustainable
Floating Rate Income

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD

RE
RE-D
IE
ME
ME-D
RUHE
MUHE*

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare

LU1115951946
LU1115981182
LU1115981935
LU1664187637
LU1664187710
LU1693821826
LU1693822048

Până la 0,40%**
Până la 0,40%**
Până la 0,25%
Până la 0,35%
Până la 0,35%
Până la 0,40%**
Până la 0,35%

0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD

1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Sterling
Income Focus

GBP
GBP

RG-D
HD

Distribuție
Distribuție

LU1278757155
LU1278757239

Până la 1,10%
Până la 0,10%

0
0

Până la 5%
Până la 5%

100 GBP
100 GBP

1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Global
Alternative Opportunities

EUR
USD
EUR
USD
CHF
EUR
EUR

ME
MUHE
RE
RUHE
RCHE
RE-D
ME-D

Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Distribuție

LU1391857494
LU1391857577
LU1391857817
LU1391857908
LU1391858039
LU1449961785
LU1449961868

Până la 1%
Până la 1%
Până la 1,60%**
Până la 1,60%**
Până la 1,60%**
Până la 1,60%**
Până la 1%

0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

1 000 EUR
1 000 USD
1 000 EUR
1 000 USD
1 000 CHF
1 000 EUR
1 000 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - Global
Balanced Allocation Portfolio

EUR
EUR
USD
EUR
EUR

RE
RE-D
RUHE
IE
ME

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare

LU1391858112
LU1391858203
LU1391858385
LU1391858625
LU1664188106

Până la 1,25%**
Până la 1,25%**
Până la 1,25%**
Până la 0,60%
Până la 1%

0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 USD
250 EUR
205 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune

Moorea Fund - Global
Growth Allocation Portfolio

EUR
EUR
EUR

RE
RE-D
IE

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare

LU1391859516
LU1391859607
LU1391860019

Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 0,70%

0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
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EUR

ME

Capitalizare

LU1664188528

Până la 1,20%

0

Până la 5%

250 EUR

1 Acțiune

Moorea Fund - Global
Conservative Allocation
Portfolio

EUR
EUR
USD
EUR
EUR

RE
RE-D
RUHE
IE
ME

Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare

LU1506378568
LU1558111024
LU1506378642
LU1506378998
LU1664189096

Până la 1%**
Până la 1%**
Până la 1%**
Până la 0,40%
Până la 0,85%

0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 USD
250 EUR
250 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune

Moorea Fund - Sustainable
US Equity

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR

RE
REHU
REHU-D
RU
RU-D
MU
MU-D*
ME
ME-D*
MEHU
MEHU-D
IU
IE

Capitalizare
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Distribuție
Capitalizare
Capitalizare

LU1648219605
LU1648217229
LU1648217492
LU1648217575
LU1648217658
LU1648217732
LU164821781
LU1648217906
LU1648218037
LU1648218110
LU1648218201
LU1648218896
LU1648219357

Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,50%**
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 0,90%
Până la 0,90%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

1883 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD
250 USD
250 USD
1883 EUR
250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
1883 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 USD
3 000 000 EUR

Moorea Fund - Sustainable
Emerging Markets Equity

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
GBP
EUR

RE
IE
ME
RU
IU
MU
H
SE

Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare

LU1958314913
LU1958315050
LU1958315134
LU1958315217
LU1958315308
LU1958315480
LU1958315563
LU2439365607

Până la 1,60%**
Până la 0,90%
Până la 1,20%
Până la 1,60%**
Până la 0,90%
Până la 1,20%
Până la 0,55%
Până la 0,55%

0
0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD
250 USD
250 GBP
250 EUR

1 Acțiune
3 000 000 EUR
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 USD
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune

Moorea Fund - High Yield
Opportunity 2025

EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR

RE
RE-D
RUHE
RUHE-D
IE
IE-D
ME

Acumulare
Distribuție
Acumulare
Distribuție
Acumulare
Distribuție
Acumulare

LU2108469649
LU2108469722
LU210846995
LU2108470068
LU2180470142
LU2108470225
LU2108470498

Până la 0,65%**
Până la 0,65%**
Până la 0,65%**
Până la 0,65%**
Până la 0,55%
Până la 0,55%
Până la 0,55%

0
0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 EUR
250 USD
250 USD
250 EUR
250 EUR
250 EUR

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
3 000 000 EUR
1 Acțiune
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Moorea Fund - Sustainable
Climate Action *

EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD

RE
RU
ME
MU
IE
IU

Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare
Capitalizare

* Aceste Sub-Fonduri/Clase de Acțiuni vor fi lansate într-o etapă ulterioară.

LU2369747311
LU2369747238
LU2369747154
LU2369747071
LU2369746859
LU2369746933

Până la 1,70%**
Până la 1,70%**
Până la 1,20%
Până la 1,20%
Până la 0,90%
Până la 0,90%

0
0
0
0
0
0

Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%
Până la 5%

250 EUR
250 USD
250 EUR
250 USD
250 EUR
250 USD

1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
1 Acțiune
3 000 000 EUR
3 000 000 USD

**Aceste rate includ un comision de distribuție maxim, conform particularităților Sub-Fondurilor.
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ANEXA F – LISTA DELEGAȚILOR PENTRU PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ
1.1 LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR DELEGATE
Depozitarul le poate delega Delegaților pentru păstrarea în siguranță Serviciile de păstrare în siguranță (așa
cum sunt definite în cadrul Acordului de Depozitar) în condițiile prevăzute în Acordul de Depozitar și în
conformitate cu articolul 34bis al Legii din 2010 și cu articolele 13 - 17 din Regulamentul UE de Nivelul 2.
Delegații pentru păstrarea în siguranță sunt după cum urmează:
Entitățile Grupului Société Générale, țara

Sarcinile externalizate

Société Générale, Franța („SG Paris”)

SGBT utilizează o platformă europeană SITI (Sistemul
de Informații pentru Valorile Mobiliare ale Investitorilor
Instituționali), din cadrul SG Paris, pentru activitățile
sale de custodie. În acest context, SG Paris se ocupă
de:
1. Mentenanța corectivă și progresivă a acestei
platforme;
2. Administrarea accesului la instrumente;
3. Asistența pentru utilizatori;
4. Mentenanța încărcării de date.
Această platformă oferă Fondului un instrument on-line
(Galeria SGSS) care îi permite să aibă acces la
informațiile legate de activitățile sale.
În plus, SG Luxemburg, în calitate de Depozitar,
externalizează către SG Paris anumite sarcini legate de
următoarele procese:
1. Compensarea și custodia activelor Fondurilor
2. Asigurarea mentenanței conturilor Fondurilor pe
platforma SITI. SG Paris a externalizat sarcinile
administrative de cont către Société Générale
Global Solution Centre Pvt Ltd, India („SG GSC
India”). Asigurarea reprezentării corespunzătoare a
Fondurilor în cadrul ședințelor Consiliului General
referitoare la activele lor. SG Paris a externalizat
această sarcină către Broadridge, (Londra).
Prelucrarea plăților cupoanelor și răscumpărării
valorilor mobiliare
3. Gestionarea acțiunilor corporative privind valorile
mobiliare
4. Gestionarea reluării taxelor asupra activelor
Fondurilor
5. Gestionarea tranzacțiilor în numerar
6. Administrarea bazei de date principale a valorilor
mobiliare
7. Gestionarea decontării valorilor mobiliare (activele
Fondurilor)
8. Gestionarea subscrierilor și răscumpărărilor aferente
vehiculelor de plasament colectiv (activele Fondului)
9. Asistența acordată la elaborarea rapoartelor de
reglementare
10. Gestionarea rețelei de subcustozi (selectarea
subcustozilor și asigurarea continuă a calității)
11. Realizarea reconcilierii valorilor mobiliare și pozițiilor
de trezorerie ale fondurilor între subcustode și
custode.
12. Controlul privind restricțiile și politica Fondurilor
în materie de investiții
13. Asigurarea mentenanței soluției „MIG 21” dedicate
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controlului restricțiilor și politicii de investiții.
14. În cadrul instrumentului: parametrizarea Fondurilor,
crearea regulilor de investiții, alocarea de reguli
Fondurilor și verificarea calității datelor pentru
controlul conformității Fondurilor în conformitate cu
reglementările aplicabile și constrângerile legale ale
Fondului. SG Paris va externaliza sarcinile legate de
parametrizarea Fondurilor, alocarea de reguli
Fondurilor și verificarea calității datelor către SG
GSC India.
15. Gestionarea comisioanelor Depozitarului
SGBT folosește un instrument de facturare și de stocare
a datelor, care se află în cadrul Société Générale
Franța, pentru a gestiona facturarea comisioanelor
băncii depozitare.
16. Manipularea unei baze de date centralizate de
referință pentru clienți
Société Générale Securities Services, Franța
(„SGSS Franța”)

Serviciile externalizate constau în contabilizarea
tranzacțiilor de instrumente extrabursiere (inclusiv
contracte privind cursul de schimb), precum și
gestionarea fluxurilor de trezorerie legate de aceste
produse.

Société Générale Securities Services, Ireland
Ltd.

Serviciile externalizate constau în coordonarea globală
și monitorizarea proiectelor clienților și evenimentelor
fondurilor, toți participanții fiind asociați fondurilor din
Luxemburg.

Alte entități, țara

Sarcinile externalizate

Cetrel Securities SA, Luxemburg („Cetrel”)

În ceea ce privește controlul restricțiilor și politicii de
investiții ale Fondului, în calitate de Depozitar, SG
Luxemburg externalizează către Cetrel automatizarea
analizei post-tranzacționare legate de statutul de
eligibilitate al instrumentelor deținute în fondurile
OPCVM.

Externalizările de mai sus respectă legislația aplicabilă din Luxemburg și intră sub incidența supravegherii și
răspunderii SG Luxemburg.
1.2 REȚEAUA DE SUBCUSTOZI
SG Luxemburg, în calitate de Depozitar, folosește drept Custode global pe:
Société Générale, Franța („SG Paris”)
În ceea ce privește investițiile locale ale fondurilor pentru care SG Luxemburg acționează în calitate de
Depozitar, SG Paris folosește următoarele instituții financiare ca subcustozi locali conform următoarei pagini
web: https://www.securities-services.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Global_Custody_Network_SGSS_202001_01.pdf.
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ANEXA G – POLITICA DE REMUNERARE
Obiectivul politicii de remunerare implementate de Societatea de Administrare, în conformitate cu principiile
directoare ale Groupe Société Générale, constă în atragerea, motivarea și păstrarea angajaților pe termen
lung, asigurând în același timp o gestionare corespunzătoare a riscurilor și conformității. Stabilirea
componentelor fixe și variabile ia, de asemenea, în considerare practica pieței.
Guvernanța aplicată de Grup asigură o revizuire completă și independentă a politicii de remunerare, printr-o
revizuire anuală a remunerației, coordonată de Departamentul de Resurse Umane și implicând funcțiile de
control ale Băncii, în etape succesive de validare până la nivelul conducerii generale. Această politică de
remunerare este validată în cele din urmă de Consiliul de Administrație al Societății de Administrare.
Această politică de remunerare a fost instituită în conformitate cu reglementările relevante, fiind definită
astfel încât să se evite asigurarea de stimulente care pot duce la situații de conflict de interese între angajați
și clienți. Principiile de guvernanță și regulile care reglementează remunerația sunt prevăzute în
documentația normativă a Grupului privind gestionarea conflictelor de interese.
Remunerația include o componentă fixă care recompensează capacitatea de a ocupa o
manieră mulțumitoare prin faptul că angajatul demonstrează competențele necesare și, dacă
componentă variabilă care are ca scop recompensarea performanței colective și individuale,
obiectivele definite la început de an și de rezultate, context, precum și de comportamentul
atingerea obiectivelor respective, conform standardelor comune întregului Grup.

poziție într-o
este cazul, o
în funcție de
afișat pentru

Remunerația fixă și variabilă este plătită, în cea mai mare parte, în numerar. Cu toate acestea, peste un
anumit prag, remunerația variabilă este supusă amânării, atât în numerar, cât și ca acțiuni sau instrumente
asemănătoare acțiunilor, cu o condiție de prezență și performanță până la intrarea în drepturi. De asemenea,
face obiectul unei clauze malus în caz de abatere.
Angajații a căror remunerație variabilă este sub un anumit nivel pot, de asemenea, beneficia de stimulente
pe termen lung sub formă de acțiuni de performanță. Pool-urile corespunzătoare ale LTI sunt dedicate în
principal angajaților care au fost identificați ca talente strategice, resurse cheie și executanți de vârf.
La stabilirea și aplicarea politicii sale de remunerare, Societatea de Administrare va respecta cerințele Legii
din 2010 și, în special, următoarele principii:
1. Politica de remunerare respectă și promovează o gestionare solidă și eficientă a riscurilor și nu
încurajează asumarea de riscuri, care este incompatibilă cu profilurile de risc, regulile sau
instrumentele de constituire ale OPCVM-urilor pe care le administrează Societatea de Administrare.
2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele
Societății de Administrare și ale OPCVM-urilor pe care le administrează și ale investitorilor în astfel de
OPCVM-uri și include măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese.
3. Evaluarea performanței este stabilită într-un cadru multianual corespunzător perioadei de deținere
recomandate investitorilor OPCVM-urilor administrate de Societatea de Administrare pentru a se
garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanța pe termen lung a OPCVM-ului și pe
riscurile sale de investiții și că plata efectivă a componentelor remunerației bazate pe performanță
este eșalonată în aceeași perioadă.
4. Componentele fixe și variabile ale remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar
componenta fixă reprezintă o proporție suficient de ridicată a remunerației totale pentru a permite
aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele variabile ale remunerației, inclusiv
posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației.
Detaliile Politicii de remunerare actualizate, inclusiv o descriere a modului în care se calculează remunerația
și beneficiile, sunt disponibile pe paginile: https://www.fundsquare.net și https://sgpwm.societegenerale.com.
O copie pe suport de hârtie a acestei Politici de remunerare actualizate este disponibilă gratuit, la cerere, la
sediul Societății de Administrare din avenue Emile Reuter nr. 11, L2420 Luxemburg.
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PARTEA A II-A

PARTICULARITĂȚILE SUB-FONDURILOR
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1 - Moorea Fund – Sustainable Structured Income
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul Sub-Fondului este de a depăși piața creditelor pentru persoane juridice, de-a lungul unui orizont
de investiții de 3-5 ani, cu o volatilitate scăzută. Sub-Fondul nu va fi administrat în raport cu niciun indice de
referință și va urma o abordare de rentabilitate totală.
Sub-Fondul își propune să răspundă provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile, oferind în același
timp performanță financiară prin combinarea criteriilor financiare și extra-financiare, integrând criteriile de
mediu, sociale și de guvernanță (ESG).
Politica de investiții
Sub-Fondul Moorea Fund – Sustainable Structured Income va fi expus piețelor cu venit fix (piața monetară și
de obligațiuni), precum și burselor. Sub-Fondul poate investi în acțiuni, obligațiuni, produse ale pieței
monetare, produse structurate, în baza condițiilor economice și așteptărilor echipei de investiții.
Exemple de produse structurate:
Produsele cu randament de tipul „Phoenix” sunt indexate în funcție de performanța unui anumit activ,
element subiacent, care poate fi ales dintre toate clasele de active. Scopul acestor produse este de a obține
un randament stabil de-a lungul perioadei atât timp cât elementul subiacent se menține la un nivel superior
Limitei de Primă la datele prestabilite de control. La scadența produsului, investitorul își primește înapoi
capitalul dacă elementul subiacent este închis la o valoare superioară Limitei de Protecție. Altfel, investitorul
este expus unei pierderi de capital egale cu scăderea elementului subiacent de la nivelul inițial, respectiv
Prețul de Exercitare, stabilit la data lansării produsului. De obicei, aceste produse au un mecanism de
răscumpărare anticipată care poate reduce durata inițială a produsului, dacă elementul subiacent este închis
la o valoare superioară Nivelului Răscumpărării Anticipate, la datele prestabilite de control. O durată minimă
poate fi stabilită prin introducerea unei perioade fără rambursare („non call”).
Pentru optimizarea profilului de risc/profit, aceste produse au deseori integrate anumite mecanisme, printre
care le putem aminti pe următoarele, dar fără limitare la acestea:
- Efectul memoriei: Primele ratate, atunci când anumite condiții prestabilite nu au fost îndeplinite, pot fi
recuperate ulterior.
- Asigurare: În cazul în care elementul subiacent este închis la scadență sub nivelul Limitei de Protecție,
pierderea de capital va fi calculată pornind de la Limita de Protecție și nu de la Prețul de Exercitare.
- Un singur caz: Pentru a obține prima pentru perioada relevantă, este nevoie ca limita să fie depășită întro singură zi din cadrul perioadei.
- Clic: Posibilitatea răscumpărării anticipate este înlocuită de un mecanism menit să asigure capitalul, în
cazul în care elementul subiacent este închis deasupra Nivelului de Blocare, la datele prestabilite de
control.
- Blocare: Posibilitatea răscumpărării anticipate este înlocuită de un mecanism menit să asigure Primele în
cazul în care elementul subiacent este închis deasupra Nivelului de Blocare, la datele prestabilite de
control.
- Comutare: Posibilitatea răscumpărării anticipate este înlocuită de un mecanism menit să asigure capitalul
și Primele în cazul în care elementul subiacent este închis deasupra Nivelului de Blocare la datele
prestabilite de control.
Niciun efect de levier nu va fi aplicat în cazul acelor produse structurate.
Procesul de gestionare
Strategia Sub-Fondului va consta în: 1) gestionarea alocării între componenta cu venit fix (tranșa cu venit fix)
și componenta de capital (tranșa de capital constând în principal în produse structurate bazate pe
participații, generatoare de venituri) și 2) selectarea valorilor mobiliare individuale pentru fiecare
componentă. Alocarea între cele două componente va fi definită printr-o analiză descendentă, în timp ce
selectarea valorilor mobiliare se va realiza printr-o abordare ascendentă fundamentală.

81

1.

Alocarea între componenta cu venit fix și componenta de capital

Strategia de alocare va fi ghidată de previziunile privind creșterea economică și inflația, precum și
randamentul relativ prevăzut al investițiilor, între clasele de active, inclusiv analiza de risc.
Expunerea (% din activele administrate) la riscul de capital (inclusiv instrumente financiare derivate):
minimum 0% – maximum 50%.
Expunerea (% din activele administrate) la riscul de rată a dobânzii (obligațiuni, piețe monetare): minimum
50% – maximum 100%.
Mai exact, strategia de alocare are obiectivul de a crea un portofoliu diversificat de investiții în obligațiuni și
produse structurate, conform descrierii de mai sus. Randamentul preconizat pentru produsele structurate va
fi, în principal, în funcție de așteptările privind volatilitatea activului subiacent. Astfel, este de așteptat ca
alocarea pentru tranșa de capital să fie mai mare în momente de volatilitate ridicată a capitalului și cu un
mediu economic incert, în timp ce alocarea pentru tranșa cu venit fix va fi, în mod normal, mai mare în
momente de creștere economică stabilă și cu o volatilitate scăzută a pieței de acțiuni.
2.

Selectarea valorilor mobiliare

Pentru selectarea valorilor mobiliare, Administratorul de Investiții exploatează atât analiza financiară, cât și
abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”).
a) Analiza financiară
Pentru tranșa cu venit fix, portofoliul va fi investit în piețele creditelor cu randament ridicat și care fac parte
din categoria de investiții. Acesta va fi concentrat pe emitenți cu sediile în țări din cadrul OCDE, G20, CEE
sau din cadrul Comunității Europene, fără limitări specifice cu privire la repartizarea geografică. Selecția
obligațiunilor se va baza pe o analiză fundamentală amănunțită, care va lua în considerare criterii precum,
dar fără limitare la, stabilitatea și situația financiară a emitentului (fluxuri de numerar recurente, gradul de
îndatorare, numerar, structura bilanțieră) sau poziția strategică a emitentului. Selecția va lua în calcul și
rating-ul emitentului, lichiditatea valorilor mobiliare vizate pentru includere în portofoliu, dar și scadența
acestora.
Mai mult, echipa de administrare a portofoliului poate investi în titluri de creanță emise de state membre ale
OCDE, G20, CEE sau ale Uniunii Europene, fără restricții specifice cu privire la repartizarea geografică.
Expunerea portofoliului la fluctuațiile ratei dobânzii va fi stabilită în baza scenariilor și previziunilor echipei de
investiții la nivel macroeconomic, cu trimitere la piețele cu venit fix.
Pentru tranșa de capital, echipa de investiții va putea investi într-o gamă variată de produse structurate de
tipul veniturilor (venitul fiind supus anumitor condiții), diversificate din punctul de vedere al investițiilor
subiacente, scadenței și profilului de risc/profit. În administrarea tranșei de risc de capital, echipa de investiții
va încerca să mențină un nivel ridicat al diversificării din punct de vedere al emitentului (toți emitenții făcând
parte dintr-o categorie de investiții), al expunerii subiacente și datelor de control, pentru a obține un
randament regulat cu proprietăți adecvate privind riscul/profitul, în conformitate cu obiectivele generale ale
portofoliului.
Expunerea față de tranșa de risc de capital va fi gestionată activ și se va baza, printre altele, pe
perspectivele echipei de investiții cu privire la direcția și volatilitatea piețelor de capital.
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din cadrul Anexei B la acest Prospect.
b) Abordarea SRI
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare, luând în considerare criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în procesul său de
investiții.
De asemenea, aplică politica de investiții durabile a Société Générale Private Wealth Management, așa cum
este descrisă în secțiunea IV din prezentul Prospect.
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Administratorul de Investiții abordează factorii ESG pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv
cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului. Administratorul de Investiții integrează i) o politică
de excludere completată cu ii) o politică de integrare în domeniul ESG.
Pentru produsele structurate ca și pentru obligațiuni, analiza extra-financiară se realizează la nivelul
emitenților.
i) Politica de excludere
În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și în mod repetat unul dintre cele 10 principii ale
Pactului Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic,
arme chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în
temeiul nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
În ceea ce privește structura portofoliului, echipa de administrare a portofoliului folosește, de asemenea,
norme și excluderi bazate pe valori. Exemple de excluderi (dar fără limitare la acestea) sunt armele
controversate, jocurile de noroc, divertismentul pentru adulți, tutunul și cărbunele termic, care sunt
determinate de pragurile de venit.
ii) Politica de integrare în domeniul ESG
Ca parte a politicii sale de investiții, Sub-Fondul adoptă o abordare de actualizare a rating-ului. Pentru a
efectua această analiză, Administratorul de Investiții folosește date oferite de furnizori ESG externi, inclusiv
MSCI, precum și modele ESG proprii.
Sub-Fondul urmează una dintre cele mai bune abordări din categorie, investind în emitenți al căror rating
ESG este mai mare sau egal cu BB (rating de prim rang și mediu) pe o scară de la AAA la CCC (CCC fiind
cel mai slab) conform sistemului de notare ESG al MSCI. În mod excepțional, Sub-Fondul ar putea avea
expunere la un emitent cu un rating mediu B, până la maximum 3%.
Pentru emitenții care nu sunt acoperiți de MSCI, Sub-Fondul utilizează un proces ESG intern, bazat pe
negativ/excludere, triere/clasare prin criterii ESG și triere bazată pe norme.
Structura portofoliului urmărește în mod specific să depună toate eforturile pentru:
- Maximizarea rating-ului ESG general prin selectarea celor mai buni emitenți din domeniu, luând în
considerare abordarea privind rentabilitatea riscului și strategia generală a comitetului cu venit fix;
- Favorizarea emitenților prin îmbunătățirea rating-ului ESG.
Sub-Fondul va încerca să-și optimizeze amprenta totală de carbon prin monitorizarea emisiei totale de
carbon CO2. Impactul general durabil al Sub-Fondului poate fi îmbunătățit prin utilizarea de Obligațiuni Verzi.
Suplimentar, Sub-Fondul poate lua în considerare investiția în Obligațiuni Sociale (impactul social) și
Obligațiuni Albastre (protecția mărilor și oceanelor).
iii) Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.
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O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ. Nu este gestionat în raport cu un indice de referință.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea cu
Generalități a Prospectului.
Comisioane de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D, RUHE și RUHE-D: de până la 1,50%*
Pentru Clasele ME, ME-D, MUHE și MUHE-D: de până la 1,25%
Pentru Clasa IE: de până la 0,90%
(*) Rata de 1,50% include un comision maxim de distribuție de 1,25%, datorat distribuitorului.
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Comisionul de subscriere: de până la 5%
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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2 - Moorea Fund – Sustainable European Equity Quality Income
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Sub-Fondul Moorea Fund – Sustainable European Equity Quality Income urmărește să ofere o apreciere pe
termen lung a capitalului pe o perioadă de 5 ani, în primul rând prin investiții într-un portofoliu de Acțiuni
europene. Scopul Sub-Fondului este de a identifica societățile care prezintă caracteristici de calitate și
venituri durabile.
Politica de investiții
Pentru a-și atinge Obiectivul de investiții, Sub-Fondul va investi cel puțin 70% din activele sale în titluri de
capital ale societăților cu sediul în sau care desfășoară cea mai mare parte a activităților lor economice în
Europa. Sub-Fondul va investi în principal în acțiuni europene cu capitalizare mare (emise de societăți cu o
capitalizare de cel puțin 5 miliarde EUR la momentul achiziției).
Sub-Fondul își propune să ofere un profil de rentabilitate ajustat la risc mai uniform decât piața europeană
de acțiuni mai vastă, combinând atât criteriile de triere cantitativă, cât și selectarea fundamentală a
acțiunilor.
Portofoliul va fi investit în principal în acțiuni ale societăților care prezintă factori „de înaltă calitate”:

Randamente normale din dividende;

Vizibilitate ridicată asupra activităților comerciale ale societății;

Risc consistent/randament ajustat, reducând în același timp volatilitatea la nivel de portofoliu.
Sub-Fondul poate deține, de asemenea, suplimentar, numerar și echivalent de numerar, inclusiv certificate
de depozite și depozite pe termen scurt.
Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea tehnicilor financiare
prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din cadrul Anexei B la acest Prospect.
Instrumentele permise:


Orice investiție în titluri de capital, acțiuni preferențiale, alte valori mobiliare, inclusiv în trusturi de
investiții cu capital fix („REITS”), note de participare, trusturi de afaceri, fonduri tranzacționate la
bursă (ETF), drepturi și certificate de depozit (de exemplu, Certificate de depozit americane
(American Depositary Receipts „ADR”) și Certificate de depozit globale (Gobal Depositary Receipts
„GDR”)) și în valori mobiliare în echivalente de numerar, listate sau care urmează să fie listate în
următoarele 6 luni. Notele de participare, ADR-urile și GDR-urile vor include instrumente financiare
derivate ale căror active subiacente vor îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 41,
punctul (1), literele (a)-(e), inclusiv, din Legea din 2010.



Contractele futures pe indici și contractele pe diferențe (CFD) sunt, de asemenea, permise doar
pentru administrarea eficientă a portofoliului și numai în scopul acoperirii. Utilizarea unor astfel de
instrumente nu va genera niciun efect de levier.



Contractele forwards pe valută sunt permise. Alte instrumente derivate fără intermediari sunt
interzise.



Investițiile în alte OPCVM-uri/organisme de plasament colectiv sunt permise până la 10% din
Valoarea Activului Net (NAV).

Restricții în materie de investiții:
Sub-Fondul investește cel puțin 70% din activele sale nete în societăți cu sediul în sau care își desfășoară
cea mai mare parte a activității lor economice pe Piețele europene.
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Politica de investiții durabile
Societatea de Administrare aplică, de asemenea, politica sa de investiții durabile, care ia în considerare
criteriile „de mediu, sociale și de guvernanță” (ESG) în investițiile Sub-Fondului.
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare.
Analiza extra-financiară utilizează date de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG) cu o
metodologie de notare. Integrarea acestor criterii urmărește selectarea societăților care au cele mai bune
capacități de a-și atinge obiectivele financiare, fiind în același timp cetățenii corporativi model în mediul
economic, politic și climatic competitiv din zilele noastre. Sub-Fondul va investi 100% din activele sale nete
(numerar și echivalent de numerar, exclusiv) în astfel de valori mobiliare.
Metodologia extra-financiară dezvoltată de Societatea de Administrare folosește atât criterii de includere
(evaluarea sustenabilității pe termen lung a societăților pe baza scorului ESG), cât și criterii de excludere
(excluderea societăților care au încălcat în mod semnificativ și în mod repetat unul dintre cele 10 principii ale
Pactului Global al Națiunilor Unite, sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbunele termic,
arme chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave, etc.).
Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.

87

Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: Indicele de randament net
Eurostoxx 600. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicele de referință este utilizat doar pentru compararea
performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisioane de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D și RU: de până la 1,60%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,90%
Pentru Clasele ME, ME-D și MU: de până la 1,20%
(*) Rata de 1,60% include un comision maxim de distribuție de 1,10%, datorat distribuitorului.
Comisionul de performanță
În plus față de metodologia privind comisionul de performanță descrisă în partea cu generalități a prezentului
Prospect, secțiunea „Comisioane și cheltuieli suportate de Societate”, comisioanele de performanță plătite
de Sub-Fond sunt limitate la 1% din Valoarea Activului Net (NAV) zilnică.
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea cu
Generalități a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Se estimează că efectul de levier mediu al Sub-Fondului reprezintă aproximativ 50% din activele nete ale
Sub-Fondului. Cu toate acestea, nivelul efectului de levier poate varia semnificativ în timp, în funcție de
mediul de piață și poate depăși periodic nivelul estimat.
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3 - Moorea Fund – Target Return Fund
Acest Sub-Fond este exprimat în GBP.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului este de a genera o rentabilitate totală care să depășească rata
inflației din Regatul Unit cu o marjă de 5% pe an pe termen mediu spre lung.
Politica de investiții
Investiția Sub-Fondului va fi efectuată fără restricții în ceea ce privește orientarea geografică, valutară sau
sectorială.
Sub-Fondul dorește să obțină o rentabilitate totală prin investirea, directă sau indirectă, în titluri de valoare
cu venit fix și rată variabilă (prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă – ETF sau al fondurilor,
această listă nefiind completă), în acțiuni, în strategii de acoperire ce reprezintă investiții eligibile în armonie
cu politica și strategia de investiții ale Fondului și, în cele din urmă, în valori mobiliare ale pieței monetare.
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) și fondurile în care va investi Sub-Fondul vor fi supuse supravegherii
și diversificării riscurilor echivalente celor aplicabile în cazul fondurilor OPCVM. Criteriile de eligibilitate
aferente acelor investiții sunt descrise în Circulara CSSF 08/380.
În cazul în care fondurile ETF sunt fonduri deschise, investițiile vor fi supuse limitelor de investiții descrise în
articolul 41, punctul (1), litera (e), sau în articolul 41, punctul (2), din Legea din 2010.
În cazul în care fondurile ETF sunt fonduri închise, investițiile vor fi supuse limitelor de investiții descrise în
articolul 46 din Legea din 2010.
Fără a ține seama de cele de mai sus, în cazul în care nu sunt garantate criteriile unei supravegheri
echivalente, investițiile vor fi supuse limitelor de investiții descrise în articolul 41, punctul (2), din Legea din
2010.
Sub-Fondul poate investi și într-o serie de fonduri subiacente, în diferite tipuri de active autorizate în baza
Legii din 2010 și în fonduri care sunt supuse, în țara de origine, unei supravegheri considerate de Autoritatea
de Supraveghere din Luxemburg ca fiind echivalentă celei reglementate de legislația Comunității (Uniunea
Europeană, Canada, Hong Kong, Japonia, Elveția, Statele Unite ale Americii).
Sub-Fondul este autorizat, de asemenea, să investească în produse structurate precum EMTN (bilete de
trezorerie pe termen mediu în euro) și certificate calificate ca valori mobiliare.
Sub-Fondul nu va investi nici în ABS (titluri garantate cu active), nici în MBS (titluri garantate cu ipoteci).
Conducerea este caracterizată de o abordare dinamică privind piețele, fără a se raporta la un indice de
referință privind alocarea activelor.
Deciziile de investiții vor fi determinate de convingeri puternice privind anumite teme, piețe sau oportunități.
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
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Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: inflația din Regatul unit. Pentru
evitarea oricărui dubiu, indicele de referință este utilizat doar pentru compararea performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Sub-Fondul va emite o clasă de acțiuni denumite Acțiuni F dedicată investitorilor tip retail.
Clasa Acțiunilor F va fi o clasă de acțiuni cu capitalizare.
Suma minimă deținută este 5 000 000 GBP. Administratorul de Investiții poate renunța la această sumă
minimă, la libera sa alegere.
Sub-Fondul va emite și o clasă de acțiuni denumite Acțiuni H și o clasă de acțiuni denumite Acțiuni HD,
ambele fiind dedicate administratorilor portofoliului SG Kleinwort Hambros Bank Limited care sunt investiți, în
prezent, cu un mandat de administrare discreționar sau consultativ sau investitorilor autorizați expres de SG
Kleinwort Hambros Bank Limited pentru a investi în Acțiunile din Clasele H sau HD.
Clasa Acțiunilor H va fi o clasă de acțiuni cu capitalizare.
Clasa Acțiunilor HD va fi o clasă de acțiuni de distribuire.
Nu va fi necesară nicio sumă minimă deținută.
Sub-Fondul va emite o clasă de acțiuni denumite Acțiuni RG și o clasă de acțiuni denumite Acțiuni RG-D,
ambele fiind dedicate investitorilor tip retail.
Clasa Acțiunilor RG va fi o clasă de acțiuni cu capitalizare.
Clasa Acțiunilor RG-D va fi o clasă de acțiuni de distribuire.
Nu va fi necesară nicio sumă minimă deținută.
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Pentru Clasa F:
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Comisioanele de administrare: de până la 0,70%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Pentru Clasele RG și RG-D:
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Comisioanele de administrare: de până la 1,10%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță

90

Pentru Clasele H și HD:
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Comisioanele de administrare: până la 0,10%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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4 - Moorea Fund – Sterling Bond Fund Strategy
Acest Sub-Fond este exprimat în GBP.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului este de a genera o rentabilitate care să o depășească pe cea a
indicelui de referință, care este împărțit 50/50 între: (i) Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru titluri de
valoare sigure „gilt” din Regatul Unit TR și (ii) Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru obligațiuni corporative
în lire sterline TR.
Politica de investiții
Sub-Fondul va investi în principal în active exprimate în lire sterline (respectiv 90% din activele SubFondului); în principal obligațiuni cu rată fixă sau variabilă, din categoria de investiții (un rating Moody’s cel
puțin Baa sau superior), sau alte titluri de creanță (precum obligațiunile cu cupoane și cupoane zero,
obligațiunile indexate în funcție de rata inflației, efectele de comerț, obligațiunile perpetue), care, în opinia
consultantului privind investițiile, prezintă o calitate a creditului comparabilă, fiind emise de societăți din
oricare parte a lumii sau emise ori garantate de orice guvern, agenție guvernamentală, organizație
supranațională sau organizație internațională publică, în oricare parte a lumii.
Sub-Fondul va investi în valori mobiliare cotate sau tranzacționate pe Piețele Reglementate.
Sub-Fondul poate investi în valori mobiliare care nu fac parte din categoria de investiții și care nu vor depăși,
în general, 10% din Activul Net al Sub-Fondului.
Sub-Fondul poate investi și în instrumente financiare derivate, în scopul acoperirii și administrării eficiente.
Durata modificată este menținută, la nivel intern, între +/- 150% (ani) din indicele de referință, care este
împărțit 50/50 între: (i) Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru titluri de valoare sigure „gilt” din Regatul Unit
TR și (ii) Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru obligațiuni corporative în lire sterline TR; durata medie va fi
cuprinsă, în mod normal, între 3 și 7 ani.
Sub-Fondul nu va investi nici în ABS (titluri garantate cu active), nici în MBS (titluri garantate cu ipoteci).
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: 50% Indicele Merrill Lynch pe 1-10
ani pentru titluri de valoare sigure „GILT” din Regatul Unit TR-G5L0, 50% Indicele Merrill Lynch pe 1-10 ani
pentru obligațiuni corporative în lire sterline TR-UR05. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicii de referință sunt
utilizați doar pentru compararea performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Sub-Fondul va emite o clasă de acțiuni denumite Acțiuni MG-D, dedicate investitorilor tip retail.
Vă rugăm să consultați Anexa E pentru Prețul inițial de emisiune.
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Nu va fi necesară nicio sumă minimă deținută.
Sub-Fondul va emite și o clasă de acțiuni denumite Acțiuni HD, dedicate administratorilor portofoliului SG
Kleinwort Hambros Bank Limited care sunt investiți, în prezent, cu un mandat de administrare discreționar
sau consultativ sau investitorilor autorizați expres de SG Kleinwort Hambros Bank Limited pentru a investi în
Acțiuni din Clasa H.
Clasa Acțiunilor HD va fi o clasă de acțiuni de distribuire.
Nu va fi necesară nicio sumă minimă deținută.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Pentru Clasa RG-D:
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Comisioanele de administrare: de până la 0,60%
Comisionul de performanță: 0%
Comisionul de administrare a investiției: 0,5%
Pentru Clasa HD:
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Comisioanele de administrare: de până la 0,10%
Comisionul de performanță: 0%
Comisionul de administrare a investiției: 0%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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5 - Moorea Fund – Sustainable Euro High Yield
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Sub-Fondul urmărește să obțină performanță prin investiții în portofoliul diversificat de instrumente de datorie
ale emitenților cu un profil ESG (de mediu, social și de guvernanță) puternic, în principal exprimate în euro.
Sub-Fondul urmărește să răspundă provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile, oferind în același
timp performanță financiară prin combinarea criteriilor financiare și extra-financiare, integrând criteriile de
mediu, sociale și de guvernanță (ESG).
Politica de investiții
Sub-Fondul va investi într-un portofoliu diversificat constând în principal din titluri de creanță cu randament
ridicat emise de guverne, corporații sau instituții publice, în principal exprimate în euro. Randamentul ridicat
cuprinde obligațiuni cu rating BB+/Ba1 și mai jos evaluate de Standard & Poor’s sau de Moody’s.
Sub-Fondul poate investi în valori mobiliare cu rating cel puțin B-/B3 la momentul investiției și în valori
mobiliare care nu sunt evaluate dacă sunt considerate a fi echivalente ca risc cu cel puțin o societate cu
rating B-/B3, în opinia Administratorului de Investiții la momentul investiției.
În cazul în care rating-ul pentru o valoare mobiliară deținută de Sub-Fond scade (inclusiv sub B-/B3) sau
dacă valoarea mobiliară devine neperformantă, Sub-Fondul va lua în calcul astfel de chestiuni în propria sa
evaluare privind oportunitatea menținerii valorii mobiliare în portofoliul său, dar nu va fi obligat să cedeze
valoarea mobiliară atâta timp cât nu depășește 10% din activele nete ale Sub-Fondului.
Rating-ul mediu al portofoliului se va menține peste B-/B3.
Sub-Fondul poate investi într-o măsură mai mică în;
- Datorii cu randament ridicat exprimate în USD (până la 40%);
- Instrumente de capital contingente convertibile (CoCo) (până la 20%);
- Obligațiuni convertibile (până la 25%);
- Titluri de creanță din categoria de investiții (până la 10%). Aceste titluri de creanță vor fi emise de
corporații sau guverne străine ori agenții sau instituții guvernamentale.
Riscul valutar rezultat din investițiile în titluri de creanță exprimate în altă monedă decât EUR va fi acoperit,
în principal, față de EUR.
În cele din urmă, Sub-Fondul nu va investi nici în ABS (titluri garantate cu active), nici în MBS (titluri
garantate cu ipoteci).
Procesul de gestionare
În fiecare etapă a procesului de gestionare, Administratorul de Investiții exploatează atât analiza financiară,
cât și abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”).
1.

Analiza financiară

Administratorul de Investiții va lua în calcul o serie de factori în analiza sa privind o valoare mobiliară, pe
lângă propriul rating, inclusiv, printre altele, situația financiară a emitentului, perspectivele privind veniturile,
fluxul de numerar anticipat, acoperirea dobânzii sau dividendelor și istoricul plăților, acoperirea activelor,
lichiditatea, scadențele datoriilor și cerințele de împrumut, valoarea de recuperare și lichiditatea pieței.
Administratorul de Investiții va utiliza rapoarte, statistici și alte date dintr-o varietate de surse, dar își va baza
deciziile de investiții în primul rând pe propria cercetare și analiză.
2.

Abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”)

Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
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financiare, luând în considerare criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în procesul său de
investiții.
De asemenea, aplică politica de investiții durabile a Société Générale Private Wealth Management, așa cum
este descrisă în secțiunea IV din prezentul Prospect.
Universul investițiilor inițiale este compus din valori mobiliare incluse la următorii indici:
- Indicele datoriilor în euro, cu randament ridicat ICE BofA, care reprezintă obligațiuni cu randament
ridicat exprimate în euro;
- Indicele datoriilor în dolari americani, cu randament ridicat ICE BofA, care reprezintă obligațiuni cu
randament ridicat exprimate în dolari americani;
- Indicele datoriei de capital contingente ICE BofA, care reprezintă obligațiuni cu capital suplimentar de
rangul 1;
- Indicele obligațiunilor convertibile la nivel global ICE BofA, care reprezintă obligațiuni convertibile;
- Indicele datoriei corporative în euro ICE BofA, care reprezintă titluri de creanță corporative încadrate în
categoria de investiții denominate în euro.
Administratorul de Investiții abordează factorii ESG pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv
cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului. Administratorul de Investiții integrează i) o politică
de excludere completată cu ii) o politică de integrare în domeniul ESG. Această abordare SRI dublă va duce
la excluderea a cel puțin 20% din universul investițiilor inițiale.
i. Politica de excludere
În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în temeiul
nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
În ceea ce privește structura portofoliului, echipa de administrare a portofoliului folosește, de asemenea,
norme și excluderi bazate pe valori. Exemple de excluderi (dar fără limitare la acestea) sunt armele
controversate, jocurile de noroc, divertismentul pentru adulți, tutunul și cărbunele termic, care sunt
determinate de pragurile de venit.
ii. Politica de integrare în domeniul ESG
Sub-Fondul urmează una dintre cele mai bune abordări din categorie, investind în emitenți al căror rating
ESG este mai mare sau egal cu BB (rating de prim rang și mediu) pe o scară de la AAA la CCC (CCC fiind
cel mai slab) conform sistemului de notare ESG al MSCI.
Pentru emitenții care nu sunt acoperiți de MSCI, Sub-Fondul utilizează un proces ESG intern, bazat pe
negativ/excludere, triere/clasare prin criterii ESG și triere bazată pe norme.
iii. Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
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prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
3.

Structura portofoliului

Sub-Fondul va administra activ durata și curba randamentului, precum și selectarea și diversificarea valorilor
mobiliare. Sub-Fondul va urmări să reducă la minimum gradul mediu de risc de neplată al portofoliului, pe
baza unei analize a diferiților factori de risc inerenți obligațiunilor.
Structura portofoliului urmărește în mod specific să depună toate eforturile pentru:
- Maximizarea rating-ului ESG general prin selectarea celor mai buni emitenți din domeniu, luând în
considerare abordarea privind rentabilitatea riscului și strategia generală a comitetului cu venit fix;
- Favorizarea emitenților prin îmbunătățirea rating-ului ESG.
Sub-Fondul va încerca să-și optimizeze amprenta totală de carbon prin monitorizarea emisiei totale de
carbon CO2. Impactul general durabil al Sub-Fondului poate fi îmbunătățit prin utilizarea de Obligațiuni Verzi.
Suplimentar, Sub-Fondul poate lua în considerare investiția în Obligațiuni Sociale (impactul social) și
Obligațiuni Albastre (protecția mărilor și oceanelor).
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: Indicele datoriilor în euro, cu
randament ridicat ICE BofA, Indicele datoriilor în dolari americani, cu randament ridicat ICE BofA, Indicele
datoriei de capital contingente ICE BofA, Indicele obligațiunilor convertibile la nivel global ICE BofA, Indicele
datoriei corporative în euro ICE BofA.
Indicii de referință sunt utilizați ca un univers din care să se selecteze valorile mobiliare.
Indicii de referință nu sunt meniți să fie în concordanță cu Obiectivul de investiții durabile al Sub-Fondului, pe
care Administratorul de Investiții își propune să-l atingă prin aplicarea procesului de investiții durabile descris
mai sus.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioane de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D, RUHE și RUHE-D: de până la 1%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,70%
Pentru Clasele ME, ME-D și MUHE: de până la 0,65%
(*) Rata de 1% include un comision de distribuție de maximum 0,8%, datorat distribuitorului.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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6 - Moorea Fund – Sustainable Euro Fixed Income
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului este de a obține un venit regulat prin investirea în principal în titluri de
creanță exprimate în euro.
Sub-Fondul urmărește să răspundă provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile, oferind în același
timp performanță financiară prin combinarea criteriilor financiare și extra-financiare, integrând criteriile de
mediu, sociale și de guvernanță (ESG).
Perioada de investiții recomandată pentru acest Sub-Fond este de 5 ani.
Politica de investiții
Pentru atingerea acestui obiectiv de investiții, Sub-Fondul va investi în principal în titluri de creanță
exprimate în euro și instrumente conexe care se află în țări europene (minimum 80% dintre activele SubFondului). Până la 20% dintre activele nete pot fi investite în valori mobiliare cu venit fix exprimate în altă
valută decât euro.
Sub-Fondul poate investi în următoarele valori mobiliare:
-

Titluri de creanță emise de guverne, agenții de stat sau entități supranaționale,

-

Titluri de creanță corporative, în principal evaluate ca făcând parte din „Categoria de Investiții”
(rating BBB- sau superior acordat de Standard and Poor’s („S&P”) sau rating Baa sau superior
acordat de Moody’s). De asemenea, poate investi în mod oportunist în titluri de creanță care fac
parte dintr-o categorie inferioară celei „de Investiții” cu un rating de cel puțin B-/B3 (până la 40%
dintre activele nete ale Sub-Fondului),

-

Titluri de creanță precum obligațiunile cu cupon fix, cupon variabil, cupon fluctuant, cupon step,
cupon indexat sau cupon zero,

-

Obligațiuni convertibile și produse structurate (până la 10%). Un produs structurat este un
instrument structurat emis de o Bancă de Investiții, care îi permite investitorului să obțină expunere
pentru un anumit randament, în baza performanței unui element subiacent. Sub-Fondurile vor investi
în principal în produse structurate care au rolul să asigure expunerea la o anumită rată a dobânzii,
marjă a ratei dobânzii, marjă de credit sau monedă. Ca activitate auxiliară, Sub-Fondul poate investi
și în produse structurate calculate la indicii capitalurilor proprii sau acțiuni. Instrumentele structurate
pot purta sau nu garanții de capital la scadență, acordate de emitent.

-

Fonduri ale pieței monetare (până la 20%).

Sub-Fondul poate investi în valori mobiliare precum obligațiunile cu cupon fix, cupon variabil, cupon
fluctuant, cupon step, cupon indexat sau cupon zero.
Durata de viață medie a portofoliului va fi cuprinsă în mod normal între 1 și 8 ani.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Procesul de gestionare
În fiecare etapă a procesului de gestionare, Administratorul de Investiții exploatează atât analiza financiară,
cât și abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”).
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1.

Analiza financiară

Analiza fundamentală se bazează pe cercetări interne efectuate de specialiști și analiști de credit, în vederea
evaluării calității emitenților pe domenii precum, dar fără limitare la:
- Descrierea activității,
- Perspectiva fundamentală cu aspecte pozitive și negative cheie ale emitentului,
- Graficul de rating (îmbunătățire, stabil, deteriorare) care reprezintă evoluția preconizată a rating-ului
(sau rating-ul alternativ dacă riscul de emisiune nu este evaluat de una dintre cele 3 agenții
principale),
- Actualizarea financiară (cele mai recente publicații eveniment special, etc.),
- Rezumatul financiar cu o revizuire a parametrilor cheie și a previziunilor de credit.
Portofoliul urmărește selectarea de obligațiuni atractive pe o bază relativă emise de emitenți selectați din
universul investibil.
2.

Abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”)

Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare, luând în considerare criteriile „de mediu, sociale și de guvernanță” (ESG) în procesul său de
investiții.
De asemenea, aplică politica de investiții durabile a Société Générale Private Wealth Management, așa cum
este descrisă în secțiunea IV din prezentul Prospect.
Administratorul de Investiții abordează factorii ESG pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv
cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului. Administratorul de Investiții integrează i) o politică
de excludere completată cu ii) o politică de integrare în domeniul ESG.
i) Politica de excludere
În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în temeiul
nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
În ceea ce privește structura portofoliului, echipa de administrare a portofoliului folosește, de asemenea,
norme și excluderi bazate pe valori. Exemple de excluderi (dar fără limitare la acestea) sunt armele
controversate, jocurile de noroc, divertismentul pentru adulți, tutunul și cărbunele termic, care sunt
determinate de pragurile de venit.
ii)

Politica de integrare în domeniul ESG

Ca parte a politicii sale de investiții, Sub-Fondul adoptă o abordare de actualizare a rating-ului. Pentru a
efectua această analiză, Administratorul de Investiții folosește date oferite de furnizori ESG externi, inclusiv
MSCI, precum și modele ESG proprii.
Ca parte a politicii de investiții a fondului mutual, Sub-Fondul urmează una dintre cele mai bune abordări din
categorie, investind în emitenți al căror rating ESG este mai mare sau egal cu BB (rating de prim rang și
mediu) pe o scară de la AAA la CCC (CCC fiind cel mai slab) conform sistemului de notare ESG al MSCI. În
mod excepțional, Sub-Fondul ar putea avea expunere la un emitent cu un rating mediu B, până la maximum
3%.
Pentru emitenții care nu sunt acoperiți de MSCI, Sub-Fondul utilizează un proces ESG intern, bazat pe
negativ/excludere, triere/clasare prin criterii ESG și triere bazată pe norme.
iii) Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
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Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
3.

Structura portofoliului

Sub-Fondul va administra activ durata (măsurarea sensibilității prețului, exprimată în număr de ani) și curba
randamentului, precum și selectarea și diversificarea valorilor mobiliare. Sub-Fondul va urmări să reducă la
minimum gradul mediu de risc de neplată al portofoliului, pe baza unei analize a diferiților factori de risc
inerenți obligațiunilor.
Structura portofoliului urmărește în mod specific să depună toate eforturile pentru:
- Maximizarea rating-ului ESG general prin selectarea celor mai buni emitenți din domeniu, luând în
considerare abordarea privind rentabilitatea riscului și strategia generală a comitetului cu venit fix;
- Favorizarea emitenților prin îmbunătățirea rating-ului ESG.
Sub-Fondul va încerca să-și optimizeze amprenta totală de carbon prin monitorizarea emisiei totale de
carbon CO2. Impactul general durabil al Sub-Fondului poate fi îmbunătățit prin utilizarea de Obligațiuni Verzi.
Suplimentar, Sub-Fondul poate lua în considerare investiția în Obligațiuni Sociale (impactul social) și
Obligațiuni Albastre (protecția mărilor și oceanelor).
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Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: Indicele datoriei corporative în
euro cu scadență în 3-5 ani ICE BofA, Indicele datoriei suverane în euro cu scadentă în 3-5 ani ICE BofA,
ESTER. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicii de referință sunt utilizați doar pentru compararea performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE și RE-D: de până la 0,80%*
Pentru Clasele RUHE și RUHE-D: până la 0,80%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,60%
Pentru Clasele ME, ME-D și MUHE: 0,65%
(*) Rata de 0,80% include un comision de distribuție de maximum 0,65%, datorat distribuitorului.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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7 - Moorea Fund – Sustainable Floating Rate Income
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul Sub-Fondului este acela de a genera venituri și creșterea capitalului printr-o expunere dinamică la
titluri de creanță cu rată variabilă, exprimate în euro. Acest Sub-Fond este conceput să asigure echilibru în
condițiile creșterii ratelor dobânzilor.
Sub-Fondul își propune să răspundă provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile, oferind în același
timp performanță financiară prin combinarea criteriilor financiare și extra-financiare, integrând criteriile de
mediu, sociale și de guvernanță (ESG).
Perioada recomandată pentru investirea în acest Sub-Fond este de 3 ani.
Politica de investiții
Sub-Fondul urmărește să investească în principal în titluri de creanță cu rată variabilă. Titlurile de creanță cu
rată variabilă sunt obligațiuni sau produse structurate ale căror plăți ale dobânzilor (cupoane sau primă) sunt
variabile.
Sub-Fondul va investi cel puțin 50% în obligațiuni din categoria de investiții, emise de corporații, guverne sau
instituții publice, exprimate în euro.
Durata modificată medie a portofoliului va fi menținută sub 1.
Portofoliul va fi alcătuit din următoarele titluri de creanță:
- Cele încadrate în categoria de investiții de Standard & Poor's, Moody's sau Fitch (respectiv rating
BBB-/Baa3/BBB- și superior)
- Cele clasificate ca având randament ridicat/considerate speculative de Standard & Poor's, Moody's
(respectiv rating BB+/Ba1/BBB- și inferior)
- Cele cu rating minim B-/B3/B- acordat de Standard & Poor's, Moody's sau Fitch
- Titlurile de creanță neevaluate de agențiile de rating, dar considerate a fi echivalente în ceea ce
privește riscul cu o societate având cel puțin rating B- acordat de Standard & Poor's, Moody's sau
Fitch, în opinia Administratorului de Investiții.
Sub-Fondul nu va investi mai mult de 30% dintre activele sale nete în titluri fără rating sau cu randament
ridicat. Rating-ul mediu al portofoliului va fi menținut peste nivelul BBB- (rating S&P).
În cazul în care rating-ul unei valori mobiliare deținute de Sub-Fond scade (inclusiv sub un rating B- acordat
de S&P) sau dacă valoarea mobiliară respectivă devine neperformantă, Sub-Fondul va lua în calcul acest
aspect în evaluarea avantajului menținerii valorii mobiliare în portofoliul său, dar nu va fi obligat să cedeze
valoarea mobiliară respectivă. În cazul unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor, valoarea mobiliară ar
putea fi păstrată până când se calculează o valoare de recuperare a obligațiunii sau pe durata procesului de
restructurare a datoriei.
În cazul scăderii rating-ului unei valori mobiliare deținute de Sub-Fond, Sub-Fondul poate deține maximum
2% din valorile mobiliare aflate în dificultate sau neperformante.
Sub-Fondul ar putea investi în instrumente de capital convertibile contingente (CoCo), în limita a maximum
5% din Valoarea Activului Net.
Sub-Fondul poate investi până la 20% în obligațiuni structurate cu primă variabilă.
Sub-Fondul poate investi în instrumente ale pieței monetare.
Riscul valutar rezultat din investițiile în titluri de creanță exprimate în altă monedă decât EUR va fi acoperit,
în principal, față de EUR.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
102

În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Procesul de gestionare
În fiecare etapă a procesului de gestionare, Administratorul de Investiții exploatează atât analiza financiară,
cât și abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”).
1.

Analiza financiară

Analiza fundamentală se bazează pe cercetări interne efectuate de specialiști și analiști de credit, în vederea
evaluării calității emitenților pe domenii precum, dar fără limitare la:
- Descrierea activității,
- Perspectiva fundamentală cu aspecte pozitive și negative cheie ale emitentului,
- Graficul de rating (îmbunătățire, stabil, deteriorare) care reprezintă evoluția preconizată a rating-ului
(sau rating-ul alternativ dacă riscul de emisiune nu este evaluat de una dintre cele 3 agenții
principale),
- Actualizarea financiară (cele mai recente publicații eveniment special, etc.),
- Rezumatul financiar cu o revizuire a parametrilor cheie și a previziunilor de credit.
Portofoliul urmărește selectarea de obligațiuni atractive pe o bază relativă emise de emitenți selectați din
universul investibil.
2.

Abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social („SRI”)

Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare, luând în considerare criteriile „de mediu, sociale și de guvernanță” (ESG) în procesul său de
investiții.
De asemenea, aplică politica de investiții durabile a Société Générale Private Wealth Management, așa cum
este descrisă în secțiunea IV din prezentul Prospect.
Administratorul de Investiții abordează factorii ESG pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv
cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului. Administratorul de Investiții integrează i) o politică
de excludere completată cu ii) o politică de integrare în domeniul ESG.
i.

Politica de excludere

În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în temeiul
nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
În ceea ce privește structura portofoliului, echipa de administrare a portofoliului folosește, de asemenea,
norme și excluderi bazate pe valori. Exemple de excluderi (dar fără limitare la acestea) sunt armele
controversate, jocurile de noroc, divertismentul pentru adulți, tutunul și cărbunele termic, care sunt
determinate de pragurile de venit.
ii.

Politica de integrare în domeniul ESG

Ca parte a politicii sale de investiții, Sub-Fondul adoptă o abordare de actualizare a rating-ului. Pentru a
efectua această analiză, Administratorul de Investiții folosește date oferite de furnizori ESG externi, inclusiv
MSCI, precum și modele ESG proprii.
Ca parte a politicii de investiții a fondului mutual, Sub-Fondul urmează una dintre cele mai bune abordări din
categorie, investind în emitenți al căror rating ESG este mai mare sau egal cu BB (rating de prim rang și
mediu) pe o scară de la AAA la CCC (CCC fiind cel mai slab) conform sistemului de notare ESG al MSCI. În
mod excepțional, Sub-Fondul ar putea avea expunere la un emitent cu un rating mediu B, până la maximum
3%.
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Pentru emitenții care nu sunt acoperiți de MSCI, Sub-Fondul utilizează un proces ESG intern, bazat pe
negativ/excludere, triere/clasare prin criterii ESG și triere bazată pe norme.
iii. Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
3.

Structura portofoliului

Structura portofoliului urmărește în mod specific să depună toate eforturile pentru:
- Maximizarea rating-ului ESG general prin selectarea celor mai buni emitenți din domeniu, luând în
considerare abordarea privind rentabilitatea riscului și strategia generală a comitetului cu venit fix;
- Favorizarea emitenților prin îmbunătățirea rating-ului ESG.
Sub-Fondul va încerca să-și optimizeze amprenta totală de carbon prin monitorizarea emisiei totale de
carbon CO2. Impactul general durabil al Sub-Fondului poate fi îmbunătățit prin utilizarea de Obligațiuni Verzi.
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Suplimentar, Sub-Fondul poate lua în considerare investiția în Obligațiuni Sociale (impactul social) și
Obligațiuni Albastre (protecția mărilor și oceanelor).
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: Indicele biletelor cu rată variabilă
în euro de la Bloomberg Barclays. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicele de referință este utilizat doar
pentru compararea performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D și RUHE: de până la 0,40%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,25%
Pentru Clasele ME, ME-D și MUHE: de până la 0,35%
(*) Rata de 0,40% include un comision de distribuție de maximum 0,30%, datorat distribuitorului.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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8 - Moorea Fund – Sterling Income Focus
Acest Sub-Fond este exprimat în GBP.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului este de a genera un randament de cel puțin 90% din randamentul
indicelui FTSE All-Share, cu excepția ofertelor speciale, prin investirea într-un portofoliu diversificat de
investiții, randamentul total al Sub-Fondului fiind măsurat în raport cu un indice de referință compozit
conform celor de mai jos:
17,5%
17,5%
25%
25%
10%
5%

Indicele BofA Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru titluri de valoare sigure „gilt” din Regatul Unit
Indicele BofA Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru obligațiuni corporative în lire sterline
Indicele MSCI pentru Regatul Unit de randament net ridicat al dividendelor
Indicele MSCI la nivel Mondial, anterior pentru Regatul Unit, de randament net ridicat al dividendelor
Indicele HFRX la nivel global pentru fonduri speculative în lire sterline
SONIA overnight în lire sterline

Politica de investiții
Se așteaptă ca investițiile Sub-Fondului să se încadreze între următorii parametrii:
Obligațiuni: între 25% și 45%
Capital: între 40% și 60%
Alternative: între 0 și 20%
Numerar: între 0 și 20%.
Pentru a genera profit prin venit, Sub-Fondul va investi într-un portofoliu diversificat de titluri de creanță
exprimate în GBP și instrumentele aferente. Expunerea la obligațiuni care nu sunt din categoria de investiții
va fi limitată la 10% din activele sale nete.
Principalul factor al selecției de capitaluri îl reprezintă randamentul preconizat al dividendelor, iar fondul va
deține aproximativ 30 de societăți.
De asemenea, Sub-Fondul este autorizat să investească în produse structurate, cum ar fi EMTN și
certificate calificate ca valori mobiliare. Nu vor exista instrumente financiare derivate în certificatele
menționate mai sus.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
În mod auxiliar, Sub-Fondul poate investi în instrumente ale pieței monetare sau numerar până la 20% dintre
activele sale nete.
Sub-Fondul poate investi în instrumente financiare derivate în scopul acoperirii și administrării eficiente.
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
În cele din urmă, Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință compozit:
17,5% Indicele BofA Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru titluri de valoare sigure „gilt” din Regatul Unit
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17,5% Indicele BofA Merrill Lynch pe 1-10 ani pentru obligațiuni corporative în lire sterline
25%
Indicele MSCI pentru Regatul Unit de randament net ridicat al dividendelor
25%
Indicele MSCI la nivel Mondial, anterior pentru Regatul Unit, de randament net ridicat al dividendelor
10%
Indicele HFRX la nivel global pentru fonduri speculative în lire sterline
5%
SONIA overnight în lire sterline.
Pentru evitarea oricărui dubiu, indicele de referință compozit este utilizat doar pentru compararea
performanței.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasa RG-D: de până la 1,10%
Pentru Clasa HD: de până la 0,10%
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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9 - Moorea Fund – Global Alternative Opportunities
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului Moorea Fund – Global Alternative Opportunities este de a asigura o
creștere de capital pe termen mediu spre lung.
Politica de investiții
Acest Sub-Fond urmărește să asigure aprecierea capitalului pe termen mediu spre lung prin investiții în
fonduri OPCVM care implementează strategii alternative de investiții („universul investițiilor”). Investiția va
fi efectuată în conformitate cu prevederile articolului 41, punctul (1), litera (e), din Legea din 2010.
La recomandarea Consilierului de Investiții, Administratorul de Investiții va specializa expunerea la fondurile
OPCVM în principal pe următoarele strategii alternative de investiții:
•

„Arbitrajul pe obligațiuni convertibile” (Convertible Bond Arbitrage)

Arbitrajul pe obligațiuni convertibile constă în cumpărarea obligațiunilor convertibile ale unei societăți și
vânzarea simultană fără acoperire a titlurilor de capital ale aceleiași societăți pentru a neutraliza riscul
aferent acestor titluri (arbitrajul „delta neutru”).
•

Strategii direcționale precum „CTA & Global Macro”

Strategiile direcționale presupun în general poziții lungi sau scurte pentru activele subiacente pe baza
analizei tendințelor pieței.
•

„Generat de un eveniment” (Event Driven)

O strategie de tipul „generat de un eveniment” presupune identificarea și exploatarea situațiilor specifice din
existența societăților vizate. Identificarea oportunităților de investiții legate de aceste situații specifice poate
necesita modele complexe de evaluare a valorilor mobiliare, arbitraj sau analiză a probabilităților de depășire
a evenimentelor.
Categoria de strategii de tipul „generat de un eveniment” include în principal trei tipuri de OPCVM-uri:

•

•

OPCVM-uri de arbitraj în ceea ce privește fuziunile și achizițiile și/sau oferta publică inițială.
Administratorii acelor OPCVM-uri încearcă, în general, să exploateze situațiile speciale de
fuziune/achiziție care afectează societatea respectivă prin crearea de valoare din reducerile în
cadrul ofertei publice sau schimbul de acțiuni, răscumpărările participațiilor minoritare care se
tranzacționează cu preț redus;

•

OPCVM-uri de arbitraj în titluri de valoare neperformante. Administratorii acelor OPCVM-uri
urmăresc să exploateze ineficiențele și constrângerile investitorilor tradiționali de pe piața
obligațiunilor și acțiunilor societăților aflate în situații financiare dificile;

•

„Multi-strategii” OPCVM-uri generate de evenimente. Administratorii acelor OPCVM-uri sunt
fonduri hibride care pot urmări, în același timp, un arbitraj de fuziune și achiziție și/sau ofertă
publică inițială și strategii de investiții cu titluri de valoare neperformante.

„Acțiuni: poziții lungi & scurte” (Long Short Equity)

O strategie long & short pe acțiuni constă în asumarea de poziții „lungi” și „scurte” pe titluri de capital care
se pot aprecia sau deprecia.
•

„Acțiuni: poziții neutre” (Equity Market Neutral)

O strategie de poziții neutre este similară celei cu poziții „lungi/scurte”, dar cu un echilibru între pozițiile
lungi și scurte care urmărește să asigure neutralitate în ceea ce privește variațiile indicelui pieței de
referință.
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•

„Arbitrajul pe titluri cu venit fix" (Fixed Income Arbitrage)

O strategie de arbitraj pe titluri cu venit fix urmărește să profite de evoluțiile și deformările curbelor de
randament.
•

„Credit: poziții lungi & scurte” (Long Short Credit)

O strategie long & short pe credite are scopul de a profita de ineficiențele pieței în evaluarea creditelor
pentru scadențe similare (ale aceluiași emitent sau de aceeași calitate a creditului).
Cu toate acestea, Administratorul de Investiții își rezervă dreptul, în conformitate cu procesul de investiții
descris mai jos, de a selecta fonduri OPCVM specializate în strategii alternative care diferă de cele
menționate mai sus și/sau alte fonduri OPCVM. În orice caz, fondurile OPCVM în care va fi expus SubFondul nu vor fi OPCVM-uri ale OPCVM-urilor. Investiția va fi efectuată în conformitate cu Articolul 41,
punctul (1), litera (e), din Legea din 2010.
Pe lângă fondurile subiacente ale universului investițiilor, Sub-Fondul poate recurge, în vederea acoperirii, la
utilizarea tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
Procesul de investiții și Consilierul de Investiții
În urma unui Acord de consiliere în materie de investiții, Société Générale Private Banking Suisse a fost
numită de către Administratorul de Investiții în calitate de Consilier de Investiții al acestui Sub-Fond.
Consilierul de Investiții va consilia și sprijini Administratorul de Investiții în mod constant în selectarea
OPCVM-urilor în cadrul universului investițiilor și îi va recomanda Administratorului de Investiții o alocare a
activelor Sub-Fondului între aceste OPCVM-uri în conformitate cu Politica de Investiții pentru a atinge
obiectivul de investiții.
Procesul de selecție combină cercetarea „de sus în jos” (diversificarea strategiilor în funcție de evoluția pieței
și perspectivele economice) cu cercetarea „de jos în sus” (selectarea OPCVM-urilor subiacente din cadrul
universului investițiilor) efectuată de către Consilierul de Investiții pentru a stabili cele mai potrivite fonduri
OPCVM în funcție de scenariul de investiții și de condițiile pieței.
Cercetarea „de sus în jos” se bazează pe viziunile Consilierului în Investiții privind strategiile activelor
încrucișate și scenariul de investiții, în timp ce cercetarea „de jos în sus” se bazează pe analiza due
diligence și monitorizarea fiecărui fond OPCVM. În special, cercetarea „de jos în sus” se va concentra pe
diverse criterii, inclusiv, dar fără limitare la: defalcare geografică, expunere la capital și valută, sensibilitate la
ratele dobânzilor.
Administratorul de Investiții își rezervă dreptul de a înlocui oricare dintre OPCVM-urile recomandate de către
Consilierul de Investiții, sub rezerva informării în prealabil a Consilierului de Investiții. Nicio recomandare a
Consilierului de Investiții nu va fi obligatorie pentru Administratorul de Investiții; în plus, Administratorul de
Investiții poate aloca active unor OPCVM-uri care nu sunt recomandate de către Consilierul de Investiții.
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: Indicele HFRX le nivel global.
Pentru evitarea oricărui dubiu, indicele de referință este utilizat doar pentru compararea performanței.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Clasele RE, RUHE, RCHE și RE-D: de până la 1,60%*
Clasele ME, MUHE și ME-D: de până la 1%
(*) Rata de 1,60% include un comision de distribuție de maximum 0,60%, datorat distribuitorului.
Nivelul maxim al comisioanelor cumulate de administrare care se poate percepe Sub-Fondului propriu-zis și
celorlalte OPCVM-uri și/sau altor organisme de plasament colectiv în care Sub-Fondul intenționează să
investească: 4%.
Comisionul de consiliere în materie de investiții
Pentru fiecare Clasă relevantă, Consilierul de Investiții are dreptul de a primi, trimestrial, pentru activele
Claselor relevante, un comision de consiliere în materie de investiții egal cu:
(i) 0,40% pe an pentru partea din activul total net al Sub-Fondului mai mică sau egală cu 100m USD
(ii) 0,35% pe an pentru partea din activul total net al Sub-Fondului mai mare de 100m USD.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată săptămânal, în fiecare zi de joi, sau, dacă ziua respectivă nu este Zi
Lucrătoare, conform definiției din Partea privind Generalitățile a Prospectului, în următoarea Zi Lucrătoare.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată folosind abordarea angajamentelor conform
prevederilor legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la Circula CSSF nr. 11/512.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
Factorii specifici de risc legați de investițiile în Sub-Fond
Riscul ca obiectivul de investiții al Sub-Fondului să fie doar parțial atins
Nu se poate oferi nicio asigurare că Sub-Fondul își va atinge Obiectivul de investiții. Nu poate exista nicio
garanție că Administratorul de Investiții va putea să aloce activele Sub-Fondului într-un mod care să fie
profitabil pentru Sub-Fond. În plus, nu există nicio garanție că strategia de investiții și de alocare a activelor
elaborată de către Administratorul de Investiții și prezentată în Obiectivul și Politica de investiții poate duce la
o performanță pozitivă a valorii Acțiunilor. Sub-Fondul ar putea suferi pierderi într-un moment în care,
concomitent, unele piețe financiare înregistrează o apreciere a valorii.
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Dependența de Consilierul de Investiții
Sub-Fondul depinde de expertiza și abilitățile Consilierului de Investiții care este desemnat să ajute
Administratorul de Investiții în ceea ce privește implementarea Obiectivului de investiții. Prin urmare,
incapacitatea sau retragerea responsabililor Administratorului de Investiții poate afecta negativ performanța
Fondului.
Investițiile în unități sau acțiuni ale OPCVM-urilor
Investițiile în Sub-Fond pot presupune un număr de factori semnificativi de risc, fie direct, fie indirect, din
cauza faptului că Sub-Fondul poate investi în OPCVM-uri („Fondurile subiacente”). Investitorii potențiali și,
în general, orice persoană interesată de sau care se bazează pe performanța Sub-Fondului ar trebui să știe
că această performanță va depinde într-o măsură considerabilă de performanța Fondurilor subiacente în
care poate investi Sub-Fondul. Este posibil ca investițiile efectuate de Sub-Fond în Fondurile subiacente să
nu fie lichide pe o bază similară; în consecință, veniturile din răscumpărarea Acțiunilor pot fi amânate în
funcție de disponibilitatea fondurilor, pe măsură ce sunt răscumpărate de fiecare dintre Fondurile subiacente
în care poate investi Sub-fondul. Intenția Administratorului de Investiții este de a reduce la minimum acest
risc prin selectarea unei majorități a Fondurilor subiacente care să poată asigura lichiditate în conformitate
cu prevederile Sub-Fondului.
Concentrarea investițiilor
Deși politica Sub-Fondului va fi de a-și diversifica portofoliul de investiții, Sub-Fondul poate, în anumite
momente, să dețină relativ puține investiții. Sub-Fondul ar putea suferi pierderi semnificative dacă deține o
poziție importantă într-o anumită investiție a cărei valoare scade sau care este afectată în alt mod, inclusiv
neîndeplinirea obligațiilor emitentului.
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10 - Moorea Fund – Global Balanced Allocation Portfolio
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului este de a asigura o creștere pe termen mediu pentru investitori de pe
urma unui portofoliu diversificat de investiții.
Portofoliul va fi administrat activ, asigurând o expunere dinamică la investițiile în titluri cu venit fix, de capital
și alternative prin alegerea investițiilor în fonduri mutuale și participații directe. Riscul general al fondului se
dorește a fi în concordanță cu cel al unui portofoliu echilibrat.
Politica de investiții
Deciziile de investiții vor fi determinate, în esență, de 3 factori:
- Un proces de sus în jos: analiza mediului macroeconomic actual și preconizat (evaluări, dinamica
pieței și indicatori tehnici) care va conduce la ajustări ale alocării activelor;
- Convingerile administratorului privind anumite subiecte și oportunități de piață;
- Un proces de jos în sus care duce la selectarea fondurilor mutuale sau anumitor active.
Sub-Fondul va investi în principal, fie direct, fie indirect, în fonduri de investiții în titluri cu venit fix, cu rată
variabilă, de capital și alternative care respectă regulile OPCVM.
De asemenea, Sub-Fondul este autorizat să investească în produse structurate, cum ar fi EMTN și
certificate calificate ca valori mobiliare. Nu vor exista instrumente financiare derivate în certificatele
menționate mai sus.
Sub-Fondul va investi în principal pe piețele dezvoltate și pe unele piețe emergente lichide incluse în indicele
de referință MSCI pentru piețe emergente.
În mod auxiliar, Sub-Fondul poate investi în instrumente ale pieței monetare sau în numerar (până la 20%
dintre activele sale nete).
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: Indicele MSCI pentru SUA,
Indicele MSCI pentru Europa, Indicele MSCI pentru Japonia, Indicele MSCI pentru piețe emergente, Indicele
datoriei suverane în euro ICE BofAML, Indicele datoriei corporative în euro ICE BofAML, Indicele datoriilor în
euro, cu randament ridicat ICE BofAML, Indicele compozit HFRU pentru fonduri speculative, Prețul aurului
LBMA. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicii de referință sunt utilizați doar pentru compararea performanței.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D și RUHE: de până la 1,25%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,60%
Pentru Clasa ME: de până la 1%
(*) Rata de 1,25% include un comision de distribuție de maximum 1%, datorat distribuitorului.
Nivelul maxim al comisioanelor cumulate de administrare care se pot percepe Sub-Fondului propriu-zis și
celorlalte OPCVM-uri și/sau altor organisme de plasament colectiv în care Sub-Fondul intenționează să
investească: 3%.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.

113

11 - Moorea Fund – Global Growth Allocation Portfolio
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al fondului este de a asigura o creștere pe termen lung pentru investitori de pe urma
unui portofoliu diversificat de investiții.
Portofoliul va fi administrat activ, asigurând o expunere dinamică la investițiile în titluri cu venit fix, de capital
și alternative prin alegerea investițiilor în fonduri mutuale și participații directe. Riscul general al fondului se
dorește a fi în concordanță cu cel al unui portofoliu de creștere.
Politica de investiții
Deciziile de investiții vor fi determinate, în esență, de 3 factori:
- Un proces de sus în jos: analiza mediului macroeconomic actual și preconizat (evaluări, dinamica
pieței și indicatori tehnici) care va conduce la ajustări ale alocării activelor;
- Convingerile administratorului privind anumite subiecte și oportunități de piață;
- Un proces de jos în sus care duce la selectarea fondurilor mutuale sau anumitor active.
Sub-Fondul va investi în principal, fie direct, fie indirect, în fonduri de investiții în titluri cu venit fix, cu rată
variabilă, de capital și alternative care respectă regulile OPCVM.
De asemenea, Sub-Fondul este autorizat să investească în produse structurate, cum ar fi EMTN și
certificate calificate ca valori mobiliare. Nu vor exista instrumente financiare derivate în certificatele
menționate mai sus.
Sub-Fondul va investi în principal pe piețele dezvoltate și pe unele piețe emergente lichide incluse în indicele
de referință MSCI pentru piețe emergente.
În mod auxiliar, Sub-Fondul poate investi în instrumente ale pieței monetare sau în numerar (până la 20%
dintre activele sale nete).
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: Indicele MSCI pentru SUA,
Indicele MSCI pentru Europa, Indicele MSCI pentru Japonia, Indicele MSCI pentru piețe emergente, Indicele
datoriei suverane în euro ICE BofAML, Indicele datoriei corporative în euro ICE BofAML, Indicele datoriilor în
euro, cu randament ridicat ICE BofAML, Indicele compozit HFRU pentru fonduri speculative, Prețul aurului
LBMA. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicii de referință sunt utilizați doar pentru compararea performanței.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE și RE-D: de până la 1,50%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,70%
Pentru Clasa ME: de până la 1,20%
(*) Rata de 1,50% include un comision de distribuție de maximum 1,20%, datorat distribuitorului.
Nivelul maxim al comisioanelor cumulate de administrare care se pot percepe Sub-Fondului propriu-zis și
celorlalte OPCVM-uri și/sau altor organisme de plasament colectiv în care Sub-Fondul intenționează să
investească: 3,25%.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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12 - Moorea Fund – Global Conservative Allocation Portfolio
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al fondului este de a asigura o creștere pe termen mediu pentru investitori de pe urma
unui portofoliu diversificat de investiții.
Portofoliul va fi administrat activ, asigurând o expunere activă la investițiile în titluri cu venit fix, de capital și
alternative prin alegerea investițiilor în fonduri mutuale și participații directe. Riscul general al fondului se
dorește a fi în concordanță cu cel al unui portofoliu conservator.
Politica de investiții
Deciziile de investiții vor fi determinate, în esență, de 3 factori:
- Un proces de sus în jos: analiza mediului macroeconomic actual și preconizat (evaluări, dinamica
pieței și indicatori tehnici) care va conduce la ajustări ale alocării activelor;
- Convingerile administratorului privind anumite subiecte și oportunități de piață;
- Un proces de jos în sus care duce la selectarea fondurilor mutuale sau anumitor active.
Sub-Fondul va investi în principal, fie direct, fie indirect, în fonduri de investiții în titluri cu venit fix, cu rată
variabilă, de capital și alternative care respectă regulile OPCVM.
De asemenea, Sub-Fondul este autorizat să investească în produse structurate, cum ar fi EMTN și
certificate calificate ca valori mobiliare. Nu vor exista instrumente financiare derivate în certificatele
menționate mai sus.
Sub-Fondul nu va investi în ABS (titluri garantate cu active), în MBS (titluri garantate cu ipoteci) sau în CDS
(swap pe riscul de credit).
Sub-Fondul va investi în principal pe piețele dezvoltate și pe unele piețe emergente lichide incluse în indicele
de referință MSCI pentru piețe emergente.
În mod auxiliar, Sub-Fondul poate investi în instrumente ale pieței monetare sau în numerar (până la 20%
dintre activele sale nete).
În cele din urmă, Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea
tehnicilor financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Administratorul de Investiții nu aplică politica de investiții durabile a Société Générale
Private Wealth Management S.A.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorii indici de referință: Indicele MSCI pentru SUA,
Indicele MSCI pentru Europa, Indicele MSCI pentru Japonia, Indicele MSCI pentru piețe emergente, Indicele
datoriei suverane în euro ICE BofAML, Indicele datoriei corporative în euro ICE BofAML, Indicele datoriilor în
euro, cu randament ridicat ICE BofAML, Indicele compozit HFRU pentru fonduri speculative, Prețul aurului
LBMA. Pentru evitarea oricărui dubiu, indicii de referință sunt utilizați doar pentru compararea performanței.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisionul de răscumpărare: 0%
Comisionul de conversie: 0%
Comisionul de performanță: fără comision de performanță
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D și RUHE: de până la 1,00%*
Pentru Clasa IE: de până la 0,40%
Pentru Clasa ME: de până la 0,85%
(*) Rata de 1,00% include un comision de distribuție de maximum 0,80%, datorat distribuitorului.
Nivelul maxim al comisioanelor cumulate de administrare care se pot percepe Sub-Fondului propriu-zis și
celorlalte OPCVM-uri și/sau altor organisme de plasament colectiv în care Sub-Fondul intenționează să
investească: 2%.
Comisionul de subscriere: de până la 5%
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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13 - Moorea Fund – Sustainable US Equity
Acest Sub-Fond este exprimat în USD.
Obiectivul de investiții
Sub-Fondul Moorea Fund – Sustainable US Equity urmărește să asigure o creștere pe termen lung a
capitalului, investind în principal în acțiuni ale societăților sustenabile din S.U.A. sau ale societăților care
demonstrează îmbunătățirea caracteristicilor de durabilitate.
Societățile sustenabile sunt acelea despre care Administratorul de Investiții (IM) consideră că au o guvernare
eficientă și o administrare superioară a problemelor de mediu și sociale (caracteristici de durabilitate).
Politica de investiții
Sub-Fondul investește cel puțin 90% din activele sale în acțiuni ale societăților care au sediul sau își
desfășoară cea mai mare parte a activității lor economice în S.U.A.
Toate acțiunile investite în portofoliu vor fi cercetate și analizate din punct de vedere ESG. Sub-Fondul va
investi în principal în societăți sustenabile sau societăți care demonstrează îmbunătățirea caracteristicilor de
durabilitate.
Portofoliul va investi în aproximativ 50 până la 70 de societăți incluse în indicele S&P 500. Până la 10% din
portofoliu ar putea fi investit în valori mobiliare care nu sunt incluse în indicele S&P 500.
Portofoliul poate investi și în societăți canadiene.
Titlurile de creanță, numerarul și echivalentele de numerar pot fi deținute cu titlu auxiliar (până la 10%).
Portofoliul poate fi, de asemenea, investit în OPCVM-uri și alte organisme de plasament colectiv (până la
10%). Organismele de plasament colectiv vor fi eligibile conform art. 41, punctul 1), litera e. din Legea din
2010.
Sub-Fondul nu va investi în instrumente financiare derivate.
Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea tehnicilor financiare
prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Procesul de gestionare
Sub-Fondul adoptă o abordare fundamentală de investiții de jos în sus. Sub-Fondul urmărește să identifice
societăți cu potențial de creștere superior și sustenabilă pe termen lung.
Selectarea acțiunilor se bazează atât pe analize financiare, cât și extra-financiare, include atât criterii de
excludere (excluderea sectorială), cât și criterii de includere (evaluarea sustenabilității pe termen lung a
societăților pe baza scorului ESG). Sub-Fondul utilizează un proces de investiții în 3 etape:
1.

Crearea unui avantaj informațional durabil și propriu

Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare.
Administratorul de Investiții abordează factorii ESG pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv
cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului. Administratorul de Investiții integrează i) o politică
de excludere completată cu ii) o politică de integrare în domeniul ESG.
i.

Politica privind excluderea sectorială

În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
118

chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în temeiul
nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
În ceea ce privește structura portofoliului, echipa de administrare a portofoliului folosește, de asemenea,
norme și excluderi bazate pe valori. Exemple de excluderi (dar fără limitare la acestea) sunt armele
controversate, jocurile de noroc, divertismentul pentru adulți, tutunul și combustibilii fosili (inclusiv „cărbune
termic”), care sunt determinate de pragurile de venit.
ii.

Politica de integrare în domeniul ESG

Considerentele ESG în analiza lor fundamentală permit evaluarea durabilității unei afaceri, calitatea
administrării și riscurile pentru acționarii minoritari pe baza capacităților interne de cercetare. Opiniile în
domeniul ESG ale anumitor societăți, care fac parte din fundamentarea abordării de cercetare fundamentală
a Administratorului de Investiții sunt produsul cercetării proprii și al angajamentului individual cu societățile.
În plus, Administratorul de Investiții se bazează pe date de la furnizori externi.
Administratorul de Investiții folosește următorul cadru pentru a evalua acreditările în domeniul ESG ale
fiecărei afaceri:





O metodologie proprie de notare ESG aplicată întregului univers de acțiuni al strategiei, evaluând
indicatori și criterii, precum:
- Utilizarea resurselor naturale sau a politicilor de gestionare a poluării și a deșeurilor privind
factorii de mediu;
- Dezvoltarea capitalului uman sau opoziția părților interesate privind factorii sociali;
- Guvernanța corporativă și analiza comportamentului privind factorii de guvernanță;
Un cadru strategic de clasificare pentru întregul univers de cercetare. Această clasificare oferă un
rating (Premium, de Calitate, de Tranzacționare și Contestat din punct de vedere structural) pentru
fiecare acțiune, pe baza evaluării calității afacerii; ESG este o parte explicită a procesului de rating.
Cercetare aprofundată pe teme specifice ESG identificate ca fiind importante pentru procesul de
investiții, pentru acțiuni și sectoare.

În plus, strategia exclude chintila inferioară de valori mobiliare pe baza cadrului de risc al Administratorului
de Investiții care se bazează pe analiza clasificărilor strategice și a bazei de date proprii ESG.
Abordarea la nivel de portofoliu urmează o abordare „cea mai bună din categorie” care încearcă să identifice
lideri clari în domeniul sustenabilității în industriile respective sau societăți care își îmbunătățesc
caracteristicile de durabilitate în viitorul apropiat („depune toate eforturile”).
Această abordare SRI dublă i) o politică privind excluderea sectorială ii) politica de integrare în domeniul
ESG va duce la excluderea a cel puțin 20% din universul investițiilor.
iii. Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
119

numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
2.

Utilizarea unui proces sistematic de evaluare pentru a cuantifica opiniile privind evenimente viitoare

Principalele intrări în cadrul modelului sunt previziunile analiștilor privind câștigurile și fluxurile de numerar
ale societății, determinate de o analiză amplă a perspectivei de afaceri și a situației financiare a fiecărei
societăți.
3.

Structura portofoliilor cu accent pe selectarea acțiunilor

Administratorii de portofolii și analiștii lucrează împreună pentru a selecta cele mai atractive acțiuni de
risc/recompensă și pentru a alcătui un portofoliu bine echilibrat cu cele mai bune idei ale analiștilor despre
societățile care sunt cele mai atractive din punct de vedere al cercetării în domeniul sustenabilității și, de
asemenea, evaluate în mod satisfăcător.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: Indicele S&P 500. Indicele de
referință este utilizat atât pentru compararea performanței, cât și ca univers din care să selectăm valorile
mobiliare.
Indicele de referință nu urmărește să fie în concordanță cu Obiectivul de investiții durabile al Sub-Fondului,
pe care Administratorul de Investiții își propune să-l atingă prin aplicarea procesului de investiții durabile
descris mai sus.
Consilierul administratorului de active
Societatea de Administrare a desemnat LYXOR Asset Management S.A.S. să acționeze în calitate de
Consilier pentru a furniza, sub supravegherea și răspunderea sa, servicii de consiliere administratorului de
active cu privire la activitățile de administrare ale Societății de Administrare.
Consilierul va oferi consultanță Societății de Administrare într-o manieră compatibilă cu cerința Societății de
Administrare.
Consilierul va fi responsabil de următoarele misiuni (lista nu este completă):
- Să realizeze analizele due diligence pentru administratorul de investiții;
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-

Să verifice dacă administratorii de investiții respectă regulile de etică cerute de Sub-Fond/Societatea
de Administrare;
Să informeze Societatea de Administrare cu privire la toate modificările semnificative ale procesului
de investiții desfășurat de echipa de conducere din cadrul administratorului de investiții.

Consilierul nu se va implica in niciun caz în procesul de investiții. În plus, Consilierul nu va avea nicio
obligație de a participa direct sau indirect la gestionarea activelor.
Se va crea un Comitet Consultativ pentru a ajuta Societatea de Administrare cu posibile probleme care pot
apărea în contextul revizuirii de către Consilier.
Comitetul Consultativ va revizui, evalua și aproba sau respinge orice propunere trimisă de către Consilier.
Un raport cu toate analizele efectuate de către Consilier va fi trimis Societății de Administrare.
Cele două părți ale acestui Comitet vor fi Societatea de Administrare și Consilierul. Acesta va avea loc de
două ori pe an.
În schimbul serviciilor oferite de către Consilier în beneficiul Societății de Administrare, Consilierul este
îndreptățit să primească o remunerație în cuantumul convenit în cadrul Acordului de consiliere pentru
administratorul activelor încheiat între Societatea de Administrare și Consilier.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Sub-Fondul va fi lansat într-o etapă ulterioară prin fuziunea transfrontalieră cu un FCP (organism de
plasament colectiv) de drept francez. Primul activ net evolutiv datează din 16 noiembrie 2017.
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE, RU, RU-D, REHU și REHU-D: Până la 1,50%*
Pentru Clasele ME, ME-D, MU, MU-D, MEHU și MEHU-D: Până la 1,20%
Pentru Clasele IU și IE: Până la 0,90%
(*) Rata de 1,50% include un comision de distribuție de maximum 0,95%, datorat distribuitorului.
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea privind
Generalitățile a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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14 - Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity
Acest Sub-Fond este exprimat în USD.
Obiectivul de investiții
Sub-Fondul Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity urmărește să ofere o apreciere pe termen
lung a capitalului pe o perioadă de 5 ani prin investiții într-un portofoliu diversificat și durabil de titluri de
capital pe piețe emergente, îmbunătățit printr-o alocare strategică a titlurilor de capital interne din China
(Acțiuni Clasa A).
Selectarea emitenților combină criteriile financiare cu criteriile extra-financiare, integrând criteriile de mediu,
sociale și de guvernanță (ESG), pentru a face față provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile,
oferind în același timp performanță financiară.
Politica de investiții
Pentru a-și atinge Obiectivul de investiții, Sub-Fondul va investi cel puțin 70% din activele sale în titluri de
capital și titluri echivalente ale societăților cu sediul în sau care desfășoară cea mai mare parte a activităților
lor economice pe piețe emergente. Sunt considerate piețe emergente, țările incluse în indicele de referință
MSCI pentru piețe emergente.
Investițiile se pot face, de asemenea, în titluri de capital și titluri echivalente ale societăților cu sediul în sau
care desfășoară cea mai mare parte a activităților lor economice pe piețele dezvoltate care au operațiuni
comerciale semnificative pe piețe emergente.
Portofoliul va aloca, de asemenea, din punct de vedere tactic, pieței interne din China de Acțiuni Clasa A
între 0 până la 25% din Valoarea Activului său Net (NAV.) Investițiile directe în China se vor face exclusiv
prin platformele Shanghai și Shenzhen Connect.
Portofoliul va investi în aproximativ 40 până la 80 de acțiuni de pe piețele emergente (inclusiv Acțiuni Clasa
A din China).
Expunerea maximă la riscul de țară din China în cadrul Sub-Fondului ar fi limitată la 60% din activele
portofoliului pentru a se asigura că China nu devine o parte excesivă a riscului Sub-Fondului.
Instrumentele și tehnicile permise:


Orice investiție în titluri de capital, acțiuni preferențiale, alte valori mobiliare, inclusiv în trusturi de
investiții imobiliare cu capital fix („REITS”) care îndeplinesc cerința de valori mobiliare în sensul Legii
din 2010 și a regulamentelor aplicabile, în note de participare, fonduri tranzacționate la bursă (ETF),
drepturi și certificate de depozit (Certificate de depozit americane (American Depositary Receipts
(ADR), Certificate de depozit globale (Gobal Depositary Receipts (GDR), Certificate de depozit fără
drept de vot thailandeze (Thai Non-Voting Depository Receipts (Thai NVDR)) și în valori mobiliare în
echivalente de numerar, listate sau care urmează să fie listate în următoarele 6 luni. Pentru evitarea
oricărui dubiu, este permisă participarea la Ofertele publice inițiale.



Contractele futures pe indici și contractele pe diferențe (CFD) sunt, de asemenea, permise doar
pentru administrarea eficientă a portofoliului și numai în scopul acoperirii. Utilizarea unor astfel de
instrumente nu va genera niciun efect de levier.



Contractele forwards pe valută sunt permise. Alte instrumente derivate fără intermediari sunt
interzise.



Valorile mobiliare nelistate sunt interzise.



Investițiile în alte OPCVM-uri/organisme de plasament colectiv, inclusiv în fonduri comune afiliate
(adică fondurile pentru care Administratorul de Investiții sau societățile afiliate ale acestuia este
administratorul de investiții), sunt permise până la 10% din Valoarea Activului Net (NAV).
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Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea tehnicilor
financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din cadrul Anexei B la acest Prospect.

Procesul de gestionare
1.

Analiza financiară

Deciziile de investiții se bazează pe cercetarea fundamentală a Administratorului de Investiții care se
concentrează pe analiza de jos în sus (adică specifică societății) care urmărește să identifice și să selecteze
titlul de capital și valori mobiliare aferente titlului de capital care pot, ca portofoliu, să asigure obiectivul de
investiții al Fondului.
Cercetarea Administratorului de Investiții specifică societății utilizează tehnici pentru a evalua caracteristicile
titlului de capital, precum stabilitatea câștigurilor, calitatea bilanțului, tendințele fluxului de numerar și
evaluarea relativă.
Administratorul de Investiții folosește cercetări macroeconomice și la nivel de țară pentru a-și anunța selecția
de titluri de capital și pentru a identifica oportunitățile în care consideră că anumite țări pot genera
performanțe puternice.
2.

Abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social (SRI)

Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale în sensul articolului 8 din Regulamentul
(UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare.
Administratorul de Investiții adoptă o abordare holistică față de investițiile durabile și abordează factorii ESG
pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului.
Administratorul de Investiții integrează i) o politică privind excluderea sectorială completată cu ii) o politică de
integrare în domeniul ESG și rezultatul.
i) Politica de excludere
În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
chimice, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte grave în temeiul
nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
De asemenea, Administratorul de Investiții intenționează să limiteze investițiile directe în valori mobiliare ale
emitenților implicați în: producția și vânzările cu amănuntul de produse alcoolice; deținerea sau exploatarea
de activități sau facilități legate de jocuri de noroc; activitățile de minerit, producție și furnizarea legate de
energia nucleară; producția de materiale de divertisment pentru adulți; producția neconvențională de petrol și
gaze; și producția de arme convenționale. Evaluarea nivelului de implicare în fiecare activitate se poate baza
pe un procent din venit, un prag definit de venit total sau orice legătură cu o activitate restrânsă, indiferent de
valoarea veniturilor obținute.
ii) Politica de integrare în domeniul ESG și rezultatul
Strategia se concentrează pe investiții în modele de afaceri durabile pentru a oferi randamente superioare
ajustate la risc cu rezultate ESG cuantificabile.
Administratorul de Investiții își propune să selecteze societățile care sunt fie lideri în domeniul ESG („Cei mai
buni din domeniu”), fie persoane dornice de îmbunătățiri în domeniul ESG („Depun toate eforturile”), fie
implementatori (care facilitează sustenabilitatea și tranzițiile), permițându-ne să selectăm modelele de
afaceri potrivite pentru a oferi randamente durabile.
Societățile sunt evaluate de Administratorul de Investiții pe baza capacității lor de a gestiona riscurile și
oportunitățile asociate cu practicile de afaceri consecvente în domeniul ESG și acreditările lor de risc și
oportunități ESG, precum cadrul lor de conducere și guvernanță, care este considerat esențial pentru
creșterea durabilă, capacitatea lor de a gestiona strategic problemele pe termen lung legate de ESG și
impactul potențial pe care acesta îl poate avea asupra situațiilor financiare ale unei societăți. Pentru a
efectua această analiză, Administratorul de Investiții poate utiliza datele oferite de furnizori externi de date
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ESG, inclusiv MSCI, precum și modele proprii ESG și informații locale și poate efectua vizite la fața locului.
Administratorul de Investiții va crea un portofoliu în care toți emitenții de valori mobiliare sunt evaluați ESG
și/sau au fost analizați în scopuri ESG, în conformitate cu Politica în domeniul ESG.
Ca parte a politicii sale de investiții, Sub-Fondul selectează societățile cu un rating B sau superior, așa cum
este definit în nomenclatura ESG a MSCI sau de un alt furnizor de date ESG terț echivalent.
Sub-Fondul va avea un scor ESG premium în raport cu indicele de referință. Rating-ul ESG mediu ponderat
al portofoliului urmărește să fie mai mare decât rating-ul ESG al universului său de investiții, în urma
eliminării a cel puțin 20% din valorile mobiliare cu cel mai scăzut rating din universul investițiilor.
Universul investițiilor este compus din Indicele MSCI pentru piețe emergente plus 0 până la 25 de valori
mobiliare ale unor societăți din afara Indicelui MSCI pentru piețe emergente.
Valorile mobiliare investite ale societăților din afara Indicelui MSCI pentru piețe emergente trebuie să aibă
sediul sau să-și desfășoare cea mai mare parte a activității lor economice pe piețele emergente.
În plus, Administratorul de Investiții se implică alături de societăți pentru a sprijini îmbunătățirea acreditărilor
lor de mediu, sociale și de guvernanță („ESG”), iar Fondul va investi în societăți cu modele de afaceri
durabile care țin cont de riscurile și oportunitățile ESG.
Strategia vizează, de asemenea, o intensitate mai scăzută a emisiilor de carbon în raport cu indicele de
referință.
iii) Regulamentul privind taxonomia
Sub-Fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 6 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
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Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
3.

Structura portofoliului

Administratorii de portofolii și analiștii lucrează împreună pentru a selecta cele mai atractive acțiuni de
risc/recompensă și pentru a alcătui un portofoliu diversificat al societăților care sunt cele mai atractive din
punct de vedere al sustenabilității și financiar.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: MSCI pentru piețe emergente.
Indicele de referință este utilizat atât pentru compararea performanței, cât și ca univers din care să selectăm
valorile mobiliare.
Indicele de referință nu urmărește să fie în concordanță cu Obiectivul de investiții durabile al Sub-Fondului,
pe care Administratorul de Investiții își propune să-l atingă prin aplicarea procesului de investiții durabile
descris mai sus.
Consilierul administratorului de active
Societatea de Administrare a desemnat Lyxor Asset Management S.A.S. să acționeze în calitate de
Consilier pentru a furniza, sub supravegherea și răspunderea sa, servicii de consiliere administratorului de
active cu privire la activitățile de administrare ale Societății de Administrare.
Consilierul va oferi consultanță Societății de Administrare într-o manieră compatibilă cu cerința Societății de
Administrare.
Consilierul va fi responsabil de următoarele misiuni (lista nu este completă):
- Să realizeze analizele due diligence pentru administratori;
- Să verifice dacă administratorii respectă regulile de etică cerute de Sub-Fond/Societatea de
Administrare;
- Să informeze Societatea de Administrare cu privire la toate modificările semnificative ale procesului
de investiții desfășurat de echipa de conducere din cadrul administratorului.
Consilierul nu se va implica in niciun caz în procesul de investiții. În plus, Consilierul nu va avea nicio
obligație de a participa direct sau indirect la gestionarea activelor.
Se va crea un Comitet Consultativ pentru a ajuta Societatea de Administrare cu posibile probleme care pot
apărea în contextul revizuirii de către Consilier.
Comitetul Consultativ va revizui, evalua și aproba sau respinge orice propunere trimisă de către Consilier.
Un raport cu toate analizele efectuate de către Consilier va fi trimis Societății de Administrare.
Cele două părți ale acestui Comitet vor fi Societatea de Administrare și Consilierul. Acesta va avea loc de
două ori pe an.
În schimbul serviciilor oferite de către Consilier în beneficiul Societății de Administrare, Consilierul este
îndreptățit să primească o remunerație în cuantumul convenit în cadrul Acordului de consiliere pentru
administratorul activelor încheiat între Societatea de Administrare și Consilier.
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Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisioane de administrare
Pentru Clasele RE și RU: de până la 1,60%*
Pentru Clasele ME și MU: de până la 1,20%
Pentru Clasele H și SE: de până la 0,55%
Pentru Clasele IE și IU: de până la 0,90%
(*) Rata de 1,60% include un comision maxim de distribuție de 1,05%, datorat distribuitorului.
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea cu
Generalități a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Se estimează că efectul de levier mediu al Sub-Fondului reprezintă aproximativ 20% din activele nete ale
Sub-Fondului. Cu toate acestea, nivelul efectului de levier poate varia semnificativ în timp, în funcție de
mediul de piață și poate depăși periodic nivelul estimat.
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15 - Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Obiectivul de investiții al Sub-Fondului Moorea Fund – High Yield Opportunity 2025 este de obține cele mai
bune randamente posibile ale investițiilor pe orizontul de investiție predefinit.
Obiectivul de performanță nu este garantat și poate diferi semnificativ de rezultatele reale.
Politica de investiții
Pentru a atinge acest obiectiv, Sub-Fondul va investi în principal într-o selecție de obligațiuni cu randament
ridicat emise de emitenți corporativi, cu scadențe de maximum 6 luni și o zi după 31 decembrie 2025
(scadența finală a Sub-Fondului).
Strategia de investiții a Sub-Fondului este de a gestiona, în mod discreționar, un portofoliu diversificat de
titluri de creanță. Sub-Fondul poate investi în toate tipurile de obligațiuni (obligațiuni din Categoria de
investiții, cu randament ridicat sau neevaluate) pentru a profita de toate oportunitățile de pe piață.
Randamentul ridicat (considerat mai riscant sau speculativ) poate să reprezinte până la 100% din investiții.
Strategia nu se limitează la o strategie de investiții „cumpărați și mențineți” (adică achiziționarea de titluri de
creanță și menținerea acestora până la scadență pentru a beneficia de plata dobânzii pe durata de viață a
valorii mobiliare); Administratorul de Investiții poate trece la operațiuni de arbitraj dacă apar noi oportunități
de piață sau dacă există o creștere a riscului de neplată la scadență pentru unul dintre emitenții din
portofoliu.
Sub-Fondul este creat pe perioadă limitată și va fi lichidat sau restructurat la data scadenței sale, la
31/12/2025, pe baza unei decizii a Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație va furniza
Acționarilor o comunicare scrisă, înainte de lichidare sau restructurare, pentru a le reaminti data intrării în
vigoare a acestui eveniment.
Sub-Fondul va menține o diversificare în ceea ce privește geografia, sectoarele și emitenții.
Portofoliul va fi alcătuit din următoarele titluri de creanță, care, la momentul investiției lor sunt:
- Evaluate în categoria de investiții de Standard & Poor's sau Moody's (respectiv rating BBB-/Baa3 și
superior),
- Evaluate ca având randament ridicat/considerate speculative de Standard & Poor's sau Moody's
(respectiv rating BB+/Ba1 și inferior),
- Evaluate cu rating cel puțin B-/B3 de Standard & Poor's sau Moody's,
- Titlurile de creanță neevaluate de agențiile de rating, dar considerate a fi echivalente în ceea ce
privește riscul cu o societate având cel puțin rating B-/B3 acordat de Standard & Poor's sau
Moody's, în opinia Administratorului de Investiții.
Sub-Fondul nu va investi nici în valori mobiliare aflate în dificultate (valori mobiliare cu rating sub B-/B3
acordat de Standard & Poor's sau Moody's) și nici în valori mobiliare neperformante (valori mobiliare ale
căror emitent a omis sau întârziat plata unei dobânzi sau a principalului).
În cazul în care rating-ul unei valori mobiliare deținute de Sub-Fond scade (inclusiv sub rating B-/B3 acordat
de Standard & Poor's sau Moody's) sau dacă valoarea mobiliară respectivă devine neperformantă, SubFondul va lua în calcul acest aspect în evaluarea avantajului menținerii valorii mobiliare în portofoliul său, dar
nu va fi obligat să cedeze valoarea mobiliară respectivă. În cazul unui eveniment de neîndeplinire a
obligațiilor, valoarea mobiliară ar putea fi păstrată până când se calculează o valoare de recuperare a
obligațiunii sau pe durata procesului de restructurare a datoriei.
În cazul scăderii rating-ului unei valori mobiliare deținute de Sub-Fond, Sub-Fondul poate deține maximum
10% din valorile mobiliare în dificultate sau neperformante.
Rating-ul mediu al portofoliului va fi menținut deasupra B/B2 acordat de Standard & Poor's sau Moody's.
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Administratorul de Investiții va lua în calcul o serie de factori în analiza sa privind o valoare mobiliară, pe
lângă propriul rating, inclusiv, printre altele, situația financiară a emitentului, perspectivele privind veniturile,
fluxul de numerar anticipat, acoperirea dobânzii sau dividendelor și istoricul plăților, acoperirea activelor,
lichiditatea, scadențele datoriilor și cerințele de împrumut, valoarea de recuperare și lichiditatea pieței.
Administratorul de Investiții va utiliza rapoarte, statistici și alte date dintr-o varietate de surse, dar își va baza
deciziile de investiții în primul rând pe propria cercetare și analiză.
Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea tehnicilor financiare
prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.
Sub-Fondul ar putea investi în instrumente de capital convertibile contingente (CoCo), în limita a maximum
10% din Valoarea Activului Net. Sub-Fondul nu va investi nici în ABS (titluri garantate cu active), nici în MBS
(titluri garantate cu ipoteci).
Politica de investiții durabile
Dat fiind faptul că Sub-Fondul nu investește în valori mobiliare care integrează criteriile „de mediu, sociale și
de guvernanță” (ESG), Societatea de Administrare nu aplică politica sa de investiții durabile.
Regulamentul privind taxonomia
În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxonomia, Societatea de Administrare atrage atenția
investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza acestui Sub-Fond nu țin cont de criteriile Uniunii
Europene pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ, ceea ce înseamnă că nu este administrat în raport cu un indice de
referință.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Se poate percepe un comision de răscumpărare, iar acesta va varia în funcție de data răscumpărării, la
următoarele rate:
- De la lansarea Sub-Fondului și până la Valoarea Activului Net (NAV), la 31 decembrie 2020: 0,75%;
- În 2021: 0,50%;
- În 2022: 0,25%;
- Din 2023 până la scadență și închiderea Sub-Fondului: fără comision de răscumpărare.
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE, RE-D, RUHE și RUHE-D: de până la 0,65%*
Pentru Clasele IE și IE-D: de până la 0,55%
Pentru Clasa ME: 0,55%
(*) Rata de 0,65% include un comision de distribuție de maximum 0,45%, datorat distribuitorului.
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată săptămânal, în fiecare zi de marți, sau, dacă ziua respectivă nu este Zi
Lucrătoare, conform definiției din Partea privind Generalitățile a Prospectului, în următoarea Zi Lucrătoare.
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Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Efectul de levier estimat al Sub-Fondului nu va depăși, în general, 25% din Valoarea Activului Net al SubFondului. În anumite condiții, nivelul efectului de levier poate depăși intervalul menționat anterior.
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16 - Moorea Fund – Sustainable Climate Action
Acest Sub-Fond este exprimat în EUR.
Obiectivul de investiții
Sub-Fondul urmărește să ofere o apreciere pe termen lung a capitalului (pe 5 ani) și să genereze un impact
pozitiv asupra mediului prin investiții în acțiuni emise de societăți care desfășoară activități ecologice și să
dezvolte soluții și afaceri care contribuie activ la tranziția ecologică.
Activitățile ecologice includ, dar fără limitare la, energii regenerabile, eficiență energetică, mobilitate
ecologică, clădiri ecologice, apă și agricultură durabile, economie circulară.
Politica de investiții
Pentru a-și atinge Obiectivul de investiții, Sub-Fondul va investi cel puțin 90% din activele sale în acțiuni ale
societăților cu sediul în sau care desfășoară cea mai mare parte a activităților lor economice în întreaga
lume (inclusiv pe piețe emergente).
Sub-Fondul va investi cel puțin două treimi din activele sale totale în acțiuni emise de societăți cu sediul în
țări dezvoltate și până la 20% din activele sale nete pe piețele emergente (inclusiv acțiuni străine - „offshore”
din China) pentru a se asigura că piețele emergente nu devin o parte excesivă din riscul Sub-Fondului. Sunt
considerate piețe emergente, țările incluse în indicele de referință MSCI de capital la nivel mondial (ACWI).
Toate acțiunile investite în portofoliu vor fi cercetate și analizate din punct de vedere ESG.
Instrumentele permise:
-

-

Orice investiție în titluri de capital, acțiuni preferențiale, alte valori mobiliare, inclusiv în trusturi de
investiții cu capital fix („REITS”), note de participare, trusturi de afaceri, fonduri tranzacționate la
bursă (ETF), drepturi și certificate de depozit (de exemplu, Certificate de depozit americane
(American Depositary Receipts „ADR”) și Certificate de depozit globale (Gobal Depositary Receipts
„GDR”)) și în valori mobiliare în echivalente de numerar, listate sau care urmează să fie listate în
următoarele 6 luni. Notele de participare, ADR-urile și GDR-urile vor include instrumente financiare
derivate ale căror active subiacente vor îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 41,
punctul (1), literele (a)-(e), inclusiv, din Legea din 2010.
Contractele futures pe indici și contractele pe diferențe (CFD) sunt, de asemenea, permise doar
pentru administrarea eficientă a portofoliului și numai în scopul acoperirii. Utilizarea unor astfel de
instrumente nu va genera niciun efect de levier.
Contractele forwards pe valută sunt permise. Alte instrumente derivate fără intermediari sunt
interzise.
Investițiile în alte OPCVM-uri/organisme de plasament colectiv sunt permise până la 10% din
Valoarea Activului Net (NAV).
Numerarul și echivalentele de numerar, inclusiv certificatele de depozit și depozitele pe termen scurt
(până la 10%).
Sub-Fondul poate recurge, în scopul acoperirii și administrării eficiente, la utilizarea tehnicilor
financiare prezentate în cadrul Tehnicilor de investiții din Anexa B a prezentului Prospect.

Procesul de gestionare
Selectarea emitenților combină criteriile financiare cu criteriile extra-financiare, integrând criteriile de mediu,
sociale și de guvernanță (ESG), pentru a face față provocărilor pe termen lung ale dezvoltării durabile,
oferind în același timp performanță financiară.
1. Analiza financiară
Deciziile de investiții se bazează pe cercetarea fundamentală a Administratorului de Investiții care se
concentrează pe analiza de jos în sus (adică specifică societății) care urmărește să identifice și să selecteze
titlul de capital și valori mobiliare aferente titlului de capital care pot, ca portofoliu, să asigure obiectivul de
investiții și de impact al Sub-Fondului.
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Cercetarea Administratorului de Investiții specifică societății utilizează tehnici pentru a evalua caracteristicile
titlului de capital, precum stabilitatea câștigurilor, calitatea bilanțului, tendințele fluxului de numerar și
evaluarea relativă. Capacitatea de adaptare a modelului de afaceri și analiza sa SWOT fac parte integrantă
a modelului de evaluare preconizată.
Administratorul de Investiții folosește cercetări macroeconomice și la nivel de țară pentru a-și anunța selecția
de titluri de capital și pentru a identifica oportunitățile în care consideră că anumite țări pot genera
performanțe puternice.
2. Abordarea privind investițiile responsabile din punct de vedere social (SRI)
Sub-Fondul are investițiile durabile drept obiectiv în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/2088
din 27 noiembrie 2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.
Obiectivul de investiții durabile este atins prin Abordarea privind investițiile SRI descrisă mai jos.
Administratorul de Investiții adoptă o abordare holistică față de investițiile durabile și abordează factorii ESG
pe tot parcursul procesului de investiții, inclusiv cercetarea, implicarea societății și structura portofoliului.
Administratorul de Investiții integrează i) o politică privind excluderea sectorială completată cu ii) o politică de
integrare în domeniul ESG și rezultatul.
i) Politica de excludere
În conformitate cu politica de investiții a Societății de Administrare, Sub-Fondul exclude din universul
investițiilor societățile care au încălcat în mod semnificativ și repetat unul dintre cele 10 principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite sau care desfășoară activități controversate, cum ar fi cărbune termic, arme
chimice, nucleare, tutun, etc., sau care sunt implicate într-una sau mai multe controverse recente foarte
grave în temeiul nomenclaturii MSCI (semnal de alarmă - „red flag”).
ii) Integrarea criteriilor de mediu
În cadrul universului investițiilor inițiale filtrate din excluderile sectoriale, Administratorul de Investiții identifică
apoi, prin analiza sa extra-financiară, societățile care îndeplinesc tematica de investiții privind „Mediul”, prin
identificarea a 2 tipuri de societăți:


Societățile care oferă „produse și servicii ecologice” vor reprezenta cel puțin 75% din Sub-Fond.

Aceste societăți sunt expuse provocărilor privind tranziția ecologică, având în vedere expunerea lor în ceea
ce privește veniturile provenite din activități ecologice (intensitatea veniturilor ecologice):
- Intensitate ecologică puternică: peste 50% din venituri sunt generate de activități care contribuie
direct sau indirect la activități ecologice. Acțiunile de intensitate puternică vor reprezenta cel puțin
20% din Sub-Fond.
- Intensitate ecologică moderată: între 10% și 50% din veniturile din activități care contribuie direct sau
indirect la activități ecologice.
Administratorul de Investiții clasifică activitățile ecologice în 6 activități principale: energii regenerabile,
eficiență energetică, mobilitate ecologică, clădiri ecologice, agricultură durabilă și economia circulară.
Datorită criteriilor de selecție la care sunt supuse aceste societăți în ceea ce privește expunerea la activități
ecologice, acestea beneficiază deja de un rating de calitate ESG superior conform metodologiei de rating
MSCI.


Societăți cu bune practici de mediu. Acestea vor reprezenta maximum 25% din portofoliu.

Acest grup include societăți din toate sectoarele, chiar dacă produsele și serviciile lor nu abordează în mod
specific problemele de mediu care au implementat bune practici pentru a-și atenua impactul asupra
mediului. Aceste societăți trebuie să beneficieze de un rating de calitate ESG superior conform metodologiei
de rating MSCI.
iii) Politica de integrare în domeniul ESG și rezultatul
Strategia se concentrează pe investiții în modele de afaceri durabile pentru a oferi randamente superioare
ajustate la risc, cu rezultate ESG cuantificabile.
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Administratorul de Investiții își propune să selecteze societățile care cu un rating de calitate ESG superior
minimum BB conform nomenclaturii MSCI, permițându-ne să selectăm modelele de afaceri potrivite pentru a
oferi randamente durabile. În mod excepțional, Sub-Fondul ar putea avea expunere la un emitent cu rating
mediu B, până la maximum 3% din portofoliu. Pentru emitenții care nu sunt acoperiți de MSCI, Sub-Fondul
utilizează un proces ESG intern, bazat pe negativ/excludere, triere/clasare prin criterii ESG și triere bazată
pe norme
Societățile sunt evaluate de Administratorul de Investiții pe baza capacității lor de a gestiona riscurile și
oportunitățile asociate cu practicile de afaceri consecvente în domeniul ESG și acreditările lor de risc și
oportunități ESG, precum cadrul lor de conducere și guvernanță, care este considerat esențial pentru
creșterea durabilă, capacitatea lor de a gestiona strategic problemele pe termen lung legate de ESG și
impactul potențial pe care acesta îl poate avea asupra situațiilor financiare ale unei societăți.
Pentru a efectua această analiză, Administratorul de Investiții poate utiliza datele oferite de furnizori externi
de date ESG, inclusiv MSCI, precum și modele proprii ESG și informații locale și poate efectua vizite la fața
locului. Administratorul de Investiții va crea un portofoliu în care toți emitenții de valori mobiliare sunt evaluați
ESG și/sau au fost analizați în scopuri ESG, în conformitate cu Politica în domeniul ESG.
Sub-Fondul va avea un scor ESG premium în raport cu indicele de referință. Rating-ul ESG mediu ponderat
al portofoliului urmărește să fie mai mare decât rating-ul ESG al indicelui MSCI de capital la nivel mondial
(ACWI), în urma eliminării a cel puțin 20% din valorile mobiliare cu cel mai scăzut rating din indice.
În plus, Administratorul de Investiții se implică alături de societăți pentru a sprijini îmbunătățirea acreditărilor
lor de mediu, sociale și de guvernanță („ESG”), iar Fondul va investi în societăți cu modele de afaceri
durabile, care țin cont de riscurile și oportunitățile ESG.
În vederea atingerii obiectivelor pe termen lung privind încălzirea globală din Acordul de la Paris, strategia
vizează, de asemenea, o intensitate mai scăzută a emisiilor de carbon din Domeniul de aplicare 1 și
Domeniul de aplicare 2 în raport cu indicele de referință. Datele privind emisiile de carbon cuprind emisiile de
gaze cu efect de seră (GHG) din Domeniul de aplicare 1 și Domeniul de aplicare 2 al societăților, așa cum
sunt definite de Protocolul GHG. Emisiile de carbon se bazează pe Valoarea Activului Net al deținerilor,
excluzând numerarul, fondurile de lichiditate, instrumentele financiare derivate și fondurile tranzacționate la
bursă (ETF), și sunt normalizate la un milion de dolari din vânzări. Calculele nu sunt complete și, în principal,
emisiile indirecte (Domeniul de aplicare 3) nu sunt încă incluse. Furnizorul de date este MSCI.
În plus, Administratorul de Investiții și Consultantul de Investiții au acces la datele climatice suplimentare
utilizate în structura portofoliului, inclusiv:
- Folosirea modelului de tranziție Pathway al Truscot, strategia ia în considerare alinierea la scenariul
climatic de 1,5°C a societăților investite; și
- Expunerea la societățile cu Obiective bazate pe știință din Inițiativa „Obiective bazate pe știință”
(SBTI) care sunt credibile și în concordanță cu traiectoria de decarbonizare de mai sus.
iv)

Regulamentul privind taxonomia

Sub-Fondul poate investi într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv de mediu în sensul
articolului 5 din Regulamentul privind taxonomia.
Regulamentul privind taxonomia urmărește identificarea activităților economice care se califică drept durabile
din punct de vedere ecologic („Activitățile eligibile”).
Regulamentul privind taxonomia identifică astfel de activități în funcție de contribuția lor la 6 obiective de
mediu:







Atenuarea schimbărilor climatice;
Adaptarea la schimbările climatice;
Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine;
Tranziția către o economie circulară;
Prevenirea și controlul poluării;
Protecția și restabilirea biodiversității și ecosistemelor.

O activitate economică se califică drept durabilă din punct de vedere ecologic în cazul în care activitatea
economică respectivă contribuie substanțial la unul sau mai multe dintre cele 6 obiective de mediu, nu
prejudiciază în mod semnificativ niciun astfel de obiectiv de mediu (principiul „nu prejudiciază în mod
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semnificativ” sau principiul „DNSH”) și se desfășoară în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la
articolul 18 din Regulamentul privind taxonomia. Principiul „nu prejudiciază în mod semnificativ” se aplică
numai acelor investiții care stau la baza Sub-Fondului care iau în considerare criteriile Uniunii Europene
pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic.
Societatea de Administrare urmărește să ofere investitorilor partea de investiții în Activități eligibile care ar
putea reprezenta o parte nesemnificativă a portofoliului. Pornind de la disponibilitatea deplină a datelor și
finalizarea metodologiilor de calcul relevante, descrierea modului în care și măsura în care sunt efectuate
investițiile care stau la baza Sub-Fondului în Activități eligibile vor fi puse la dispoziția investitorilor. Această
parte, precum și informațiile referitoare la proporția activităților de facilitare și de tranziție, vor fi incluse într-o
versiune ulterioară a prezentului Prospect.
Societatea de Administrare depune toate eforturile pentru a se asigura că partea minimă a investițiilor în
Activități eligibile va fi disponibilă cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după intrarea în vigoare a
Standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor în
conformitate cu articolul 8, punctul (4), articolul 9, punctul (6) și articolul 11, punctul (5) din Regulamentul
(UE) 2019/2088, așa cum a fost modificat prin Regulamentul privind taxonomia.
Acest angajament va fi atins treptat și continuu, prin integrarea cerințelor Regulamentului privind taxonomia
în procesul de investiții al Sub-Fondului cât mai curând posibil. Acest lucru va duce la un grad minim de
aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile care vor fi desfășurate către investitori la momentul respectiv.
Între timp, gradul de aliniere a portofoliului cu Activitățile eligibile nu va fi disponibil pentru investitori.
Pentru orice întrebări legate de Regulamentul privind taxonomia, vă rugăm să contactați Societatea de
Administrare la următoarea adresă de e-mail: www.sgpwm.societegenerale.com.
Societatea de Administrare atrage atenția investitorilor asupra faptului că investițiile care stau la baza părții
rămase din acest produs financiar nu țin cont de criteriile UE pentru activități economice durabile din punct
de vedere ecologic.
3. Structura portofoliului
Administratorul de Investiții urmărește să selecteze cele mai atractive acțiuni de risc/recompensă și să
alcătuiască un portofoliu diversificat al societăților care sunt cele mai atractive din punct de vedere al
sustenabilității și financiar.
Procesul de selecție a valorilor mobiliare se concentrează și pe identificarea societăților pe baza modelului
lor de afaceri, inclusiv poziționarea strategică, calitatea administrării, capacitatea financiară de a finanța
creșterea și evaluarea pe termen mediu. Procesul de structurare a portofoliului reflectă nivelul de convingere
al Administratorului de Investiții cu privire la oportunitățile de investiții fără nicio restricție privind
capitalizarea, sectoarele sau ponderile în timp ce monitorizează profilul de risc global al Sub-Fondului.
Indicele de referință
Sub-Fondul este administrat activ în raport cu următorul indice de referință: Indicele MSCI de capital la nivel
mondial (ACWI). Indicele de referință este utilizat atât pentru compararea performanței, cât și ca univers din
care să selectăm valorile mobiliare.
Se precizează că universul investițiilor al indicelui MSCI de capital la nivel mondial (ACWI) nu este
obligatoriu pentru Administratorul de Investiții, întrucât acesta din urmă poate selecta, pe lângă universul
investițiilor al indicelui MSCI de capital la nivel mondial (ACWI), 0 până la 20 de valori mobiliare ale
societăților din afara indicelui MSCI de capital la nivel mondial (ACWI).
Indicele de referință nu urmărește să fie în concordanță cu Obiectivul de investiții durabile al Sub-Fondului,
pe care Administratorul de Investiții își propune să-l atingă prin aplicarea procesului de investiții durabile
descris mai sus.
Procesul de investiții și Consilierul de investiții
În urma unui Acord de consiliere în materie de investiții, SG 29 Haussmann a fost numită de către
Administratorul de Investiții în calitate de Consilier de Investiții al acestui Sub-Fond.
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Consilierul de Investiții va consilia și sprijini Administratorul de Investiții în mod constant în selectarea
acțiunilor în cadrul universului investițiilor și îi va recomanda Administratorului de Investiții o alocare a
activelor Sub-Fondului în conformitate cu Politica de Investiții pentru a atinge Obiectivul de investiții.
Administratorul de Investiții își rezervă dreptul de a înlocui oricare dintre valorile mobiliare recomandate de
către Consilierul de Investiții, sub rezerva informării în prealabil a Consilierului de Investiții. Nicio
recomandare a Consilierului de Investiții nu va fi obligatorie pentru Administratorul de Investiții; în plus,
Administratorul de Investiții poate aloca active unor valori mobiliare care nu sunt recomandate de către
Consilierul de Investiții.
Perioada inițială de subscriere și prețul
Vă rugăm să consultați Anexa E în legătură cu Prețul inițial de emisiune și valoarea inițială de subscriere
necesară per Acțiune.
Subscrieri, răscumpărări și conversii ulterioare
După perioada inițială de subscriere, cererile de subscriere, răscumpărare și conversie, pentru toate Clasele
de Acțiuni, trebuie preluate de Agentul de înregistrare în orice Zi de Tranzacționare, înainte de Termenele
limită pentru subscriere, răscumpărare și conversie, aferente Sub-Fondului (conform definițiilor din Partea I a
Prospectului).
Comisioanele de administrare
Pentru Clasele RE și RU: de până la 1,70%*
Pentru Clasele ME și MU: de până la 1,20%
Pentru Clasele IE și IU: de până la 0,90%
(*) Rata de 1,70% include un comision maxim de distribuție de 1,20%, datorat distribuitorului.
Calcularea Valorii Activului Net
Valoarea Activului Net va fi calculată zilnic, pentru fiecare Zi Lucrătoare, conform definiției din Partea cu
Generalități a Prospectului.
Expunerea globală
Expunerea globală aferentă acestui Sub-Fond este calculată prin abordarea privind Valoarea la risc (VaR)
absolută.
Efectul de levier
Asupra acestui Sub-Fond nu se va aplica niciun efect de levier.
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