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Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Met het oog op de rationalisering van de aan het publiek aangeboden fondsen van de groep BNP Paribas en om de aandeelhouders ruimere keuzemogelijkheden te bieden op
geografisch, sectoraal en productniveau, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap op 27 maart 2011 besloten om, conform de bepalingen van artikel 32 van de statuten
en bijlage 8 van deel I van het volledige prospectus van de Vennootschap en met goedkeuring van de raad van bestuur van de sicav naar Luxemburgs recht FUNDQUEST
INTERNATIONAL, de volgende compartimenten te sluiten door inbreng op 10 juni 2011 in de eveneens in de onderstaande tabel vermelde compartimenten.
Overgenomen compartiment van FORTIS L FoF

Overnemend compartiment van FUNDQUEST INTERNATIONAL

ISIN-code

Compartiment

Aandeel

Aandeel

Compartiment

ISIN-code

LU0161445092

Bond Europe Plus

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Global Bond Opportunities

LU0620489301

LU0161444368

Bond Europe Plus

Distribution

Classic-Distribution

Global Bond Opportunities

LU0620489566

LU0085295664

Equity Europe

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe

LU0620491620

LU0085295581

Equity Europe

Distribution

Classic-Distribution

Europe

LU0620491976

LU0161442826

Equity Europe Plus

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe Plus

LU0620494137

LU0161442404

Equity Europe Plus

Distribution

Classic-Distribution

Europe Plus

LU0620494301

LU0085295318

Equity World

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Europe Plus

LU0620494137

LU0085295235

Equity World

Distribution

Classic-Distribution

Europe Plus

LU0620494301

LU0161447031

Equity World Emerging

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Emerging Global

LU0620499102

LU0161446736

Equity World Emerging

Distribution

Classic-Distribution

Emerging Global

LU0620499367

LU0161443980

Strategy Balanced World

Capitalisation

Classic-Capitalisation

Strategy Balanced

LU0620496694

LU0161443634

Strategy Balanced World

Distribution

Classic-Distribution

Strategy Balanced

LU0620496850

Iedere aandeelhouder zal hetzelfde aantal aandelen van de overeenstemmende overnemende categorie ontvangen als het aantal aandelen dat hij houdt in de overgenomen categorie.
Bij wijze van uitzondering hierop zal elke aandeelhouder van het compartiment "Equity World" een aantal nieuwe aandelen ontvangen dat gelijk is aan het aantal dat hij houdt
vermenigvuldigd met de ruilverhouding die wordt berekend op 9 juni 2011 door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de overgenomen aandelen te delen door die
van dezelfde aandelen van het overnemende compartiment "Equity Europe Plus".
De houders van aandelen op naam zullen aandelen op naam ontvangen, tot een duizendste van een aandeel. Er wordt geen toeslag betaald.
De houders van aandelen aan toonder zullen aandelen aan toonder ontvangen, zonder materiële levering, tot een duizendste van een aandeel. Er wordt geen toeslag betaald.
De aandacht van de aandeelhouders wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten die van toepassing zijn op de datum van de fusie:
* De berekening van de netto-inventariswaarden voor FUNDQUEST INTERNATIONAL wordt uitgevoerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.,
de beheermaatschappij van de sicav.
* De accountant van FUNDQUEST INTERNATIONAL is PricewaterhouseCoopers.
* Het boekjaar van FUNDQUEST INTERNATIONAL loopt tot 30 juni.
* FUNDQUEST INTERNATIONAL wordt momenteel niet te koop aangeboden in België, maar de sicav wil haar aandelen binnenkort wel publiek aanbieden en zij zal dan ook de
nodige stappen zetten met het oog op de publieke verkoop in België.
*

*

*

*

*

compartiment “Bond Europe Plus”
Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Global Bond Opportunities” luidt als volgt:
Het compartiment belegt twee derde van zijn vermogen in obligaties die zijn uitgegeven op de Europese markt. Het resterende deel van het vermogen kan worden belegd in
andere dan de hierboven genoemde schuldbewijzen (obligaties of geldmarktinstrumenten) en aandelen of aan aandelen verwante effecten uit alle landen, of in liquiditeiten.
Zowel het hoofddeel als het resterende deel kan worden belegd via fondsen of in directe participaties.
De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen maximaal 2,38%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment.
compartiment “Equity Europe”
Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Europe” luidt als volgt:
Met het oog op een waardestijging op middellange termijn van zijn activa belegt het compartiment in de aandelenmarkten van de Europese landen.
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in aandelen en aan aandelen verwante effecten (inclusief ADR's, GDR's en verwante effecten).
Deze effecten, of indien het aan aandelen verwante effecten betreft, de onderliggende activa van deze effecten, zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan het
hoofdkantoor is gevestigd in een Europees land of die een belangrijk deel van hun economische activiteiten in een Europees land uitoefenen.
Het resterende deel van het vermogen kan worden belegd in schuldbewijzen (obligaties of geldmarktinstrumenten) tot maximaal 15% van het vermogen, in andere dan
de hiervoor genoemde aandelen of aan aandelen verwante effecten, of in liquiditeiten.
Zowel het hoofddeel als het resterende deel kan worden belegd via fondsen of in directe participaties.
De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen maximaal 3,53%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment.
compartimenten “Equity Europe Plus” en “Equity World”
Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Europe Plus” luidt als volgt:
Met het oog op een waardestijging op middellange termijn van zijn activa belegt het compartiment in de aandelenmarkten van de Europese landen.
Het compartiment belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen en aan aandelen verwante effecten (inclusief ADR's, GDR's en verwante effecten). Deze effecten, of
indien het aan aandelen verwante effecten betreft, de onderliggende activa van deze effecten, zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is
gevestigd in een Europees land of die een belangrijk deel van hun economische activiteiten in een Europees land uitoefenen. Deze aandelen worden uitgegeven in
verschillende valuta's.
Het resterende deel van het vermogen kan worden belegd in schuldbewijzen (obligaties of geldmarktinstrumenten) tot maximaal 15% van het vermogen, in andere dan
de hierboven genoemde aandelen of aan aandelen verwante effecten uit alle landen, of in liquiditeiten.
Zowel het hoofddeel als het resterende deel kan worden belegd via fondsen of in directe participaties.
De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen maximaal 3,38%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment.
compartiment “Equity World Emerging”
Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Emerging Global” luidt als volgt:
Met het oog op een waardestijging op middellange termijn van zijn activa belegt het compartiment in de aandelenmarkten van de opkomende landen.
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in aandelen en aan aandelen verwante effecten (inclusief ADR's, GDR's en verwante effecten).
Deze effecten, of indien het aan aandelen verwante effecten betreft, de onderliggende activa van deze effecten, zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan het
hoofdkantoor is gevestigd in een opkomend land (voornamelijk in Europa, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika) of die daar een belangrijk deel van hun
economische activiteiten uitoefenen.
Het resterende deel van het vermogen kan worden belegd in schuldbewijzen (obligaties of geldmarktinstrumenten) tot maximaal 15% van het vermogen, in andere dan
de hierboven genoemde aandelen of aan aandelen verwante effecten, of in liquiditeiten.
Zowel het hoofddeel als het resterende deel kan worden belegd via fondsen of in directe participaties.
De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen maximaal 3,83%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment.
compartiment “Strategy Balanced World”
Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Strategy Balanced” luidt als volgt:
Met het oog op een waardestijging op middellange termijn van zijn activa belegt het compartiment minstens twee derde van zijn totale vermogen in andere instellingen
voor collectieve belegging die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten, om een maximaal rendement te
verwezenlijken, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Wanneer het beleggen in instellingen voor collectieve belegging echter tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de activa voor maximaal 15% van het nettovermogen
van het compartiment rechtstreeks kunnen worden belegd in aandelen en/of obligaties die zijn uitgegeven op de internationale markt in diverse valuta's.
Het compartiment kan beleggen in geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, en in alle andere effecten.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de
portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
Aandelen
25% - 75%
Obligaties
25% - 75%
Alternatieve instrumenten
0% - 40%
Liquiditeiten
0% - 25%
In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder op grond van de marktomstandigheden en zijn vooruitzichten kunnen afwijken van deze samenstelling.

De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen maximaal 3,33%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment.
Om de fusie optimaal te laten verlopen kan vanaf heden, in het belang van de aandeelhouders, worden afgeweken van het beleggingsbeleid van de overgenomen compartimenten.
De kosten van deze fusie zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van de Vennootschap.
Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de overgenomen compartimenten zullen worden aanvaard tot 6 juni 2011. De orders die na deze datum worden ontvangen,
zullen worden geweigerd.
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze fusie kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot 6 juni 2011.
De ruilverhoudingen en het gedeelte van de omgewisselde effecten dat onder de Europese belasting van 20% (35% vanaf 1 juli 2011) op de gerealiseerde meerwaarden valt,
die wordt ingehouden op het moment van de omwisseling van de effecten (alleen de compartimenten "Bond Europe Plus" en "Strategy Balanced World" zijn onderworpen aan
deze belasting), zullen verkrijgbaar zijn op de website www.bnpparibas-ip.com, op de startpagina onder de rubriek “News”, zodra zij bekend zijn en uiterlijk op 17 juni 2011.
Het huidige volledige en het huidige vereenvoudigde prospectus, de Belgische bijlage en het recentste periodieke verslag zijn kosteloos te verkrijgen bij de financiële
dienstverlener in België, BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.).
DE RAAD VAN BESTUUR

