Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is
bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt
beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

FLEXIBLE BALANCED, een Compartiment van de SICAV.BNP PARIBAS PORTFOLIO FOF, afgekort als
BNPP PFoF
Klasse “Classic Capitalisation” - ISIN-code LU1352936444
Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit compartiment is een fonds van fondsen. De doelstelling bestaat erin de waarde van zijn vermogen te vergroten op middellange termijn door te beleggen in
fondsen die flexibel worden beheerd en die beleggen in verschillende activaklassen.
De verhoudingen van de beleggingen tussen en binnen de verschillende activaklassen variëren naargelang het marktbeleid van de vermogensbeheerder van het
compartiment. Deze spreiding varieert op basis van de volgende wegingen: gemengde fondsen met flexibel beheer: 0%-100%, aandelen: 0%-65%, obligaties: 0%-55%,
alternatieve instrumenten (definitie in het volledige prospectus): 0%-100%, geldmarktinstrumenten: 0%-100%.
Dit compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten (in het bijzonder via CDS’en en/of aanvullende swaps) tot maximaal 30% van zijn vermogen, zowel voor
afdekkings- (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
De inkomsten worden systematisch herbelegd.
De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

Risico- en opbrengstprofiel
Hoger risico

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden niet
(voldoende) weergegeven door de indicator:

Potentieel hogere opbrengst

 Kredietrisico: Dit risico heeft betrekking op het vermogen van een emittent om zijn
verplichtingen na te komen: een verlaging van de rating van een uitgifte of
emittent kan leiden tot een daling in de waarde van de betrokken obligaties.
 Liquiditeitsrisico: Dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te
verkopen tegen de reële marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een
gebrek aan kopers.
 Tegenpartijrisico: Dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij
om haar verplichtingen na te komen bij een OTC-transactie, zoals betaling,
levering en terugbetaling.
 Transactierisico en bewaarrisico: Sommige markten zijn minder gereguleerd dan
de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met
bewaarneming en liquidatie voor het compartiment op deze markten gepaard
kunnen gaan met een hoger risico.
 Derivatenrisico: Wanneer het Fonds belegt in over-the-counter of genoteerde
derivaten, streeft het ernaar de opbrengst van deze positie af te dekken en/of te
versterken met een hefboomeffect. Beleggers dienen te weten dat dit
hefboomeffect de volatiliteit van het compartiment verhoogt.

Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
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 Historische gegevens bieden niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor
de toekomst.
 De risicocategorie van een Fonds is een indicator maar geen doel of
garantie en kan veranderen na verloop van tijd.
 De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.
 Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
De belegging in verschillende activaklassen met doorgaans een goed
evenwicht tussen risicoactiva en activa met minder risico rechtvaardigt de
risicocategorie.
 Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingstermijn.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het deel “Beleggingsrisico's” in het
prospectus van het Fonds raadplegen, op www.bnpparibas-ip.com.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen
de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

2,50%

Uitstapvergoeding

Nee

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden
ingehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten

2,37%

Deze instapvergoedingen zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen betaalt u
mogelijk minder. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op een schatting van de
maximumvergoedingen die in rekening zullen worden gebracht.
Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet:
 De
portefeuilletransactiekosten,
met
uitzondering
van
de
instap/uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van
deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging.
In geval van omzetting kan aan de beleggers een vergoeding van 1,25% worden
aangerekend.
Voor meer informatie over de kosten kunt u het deel “Vergoedingen en kosten” in het
prospectus van het Fonds raadplegen, op www.bnpparibas-ip.com.

Kosten die onder specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken
Prestatievergoeding

Nee

In het verleden behaalde resultaten
De aandelenklasse is geïntroduceerd op 4 juli 2016. Er zijn echter onvoldoende gegevens voor een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten.

Praktische informatie
 Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
 Extra informatie over het fonds, inclusief de netto-inventariswaarde, het laatste prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos beschikbaar in
het Frans bij BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG of op de website www.bnpparibas-ip.com.
 De Luxemburgse belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
 Informatie over het bijgewerkte beloningsbeleid (inclusief een beschrijving van hoe de beloning en bonussen worden berekend), de identiteit van de mensen die
verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en bonussen, en de samenstelling van het beloningscomité is beschikbaar op de website
http://www.bnpparibas-ip.com/en/remuneration-disclosure/. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek verkrijgbaar.
 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
 Beleggers kunnen overstappen tussen fondsen van BNP PARIBAS PORTFOLIO FOF. Raadpleeg het prospectus of uw financieel adviseur voor meer informatie
hierover.
Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 4 juli 2016.
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