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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De onderstaande wijzigingen worden aangebracht in de volgende versie van JUNI 2011 van het prospectus en
worden van kracht op 20 juni 2011:
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van de compartimenten van de SICAV wordt gewijzigd zoals hieronder aangegeven.
Conservative:
Dit compartiment belegt in de obligatiemarkten, in geldmarktinstrumenten, in instellingen voor collectieve
belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en in ondergeschikte mate
in alle andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, met als doel een maximaal
rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een
internationale diversificatie van de beleggingen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
o
o
o
o

Aandelen: 0% - 0%
Obligaties: 40% - 100%
Geldmarktinstrumenten: 0% - 60%
Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut
rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB's die beleggen in de vastgoed- en
grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.
Stability:
Dit compartiment belegt in de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten, in instellingen voor
collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en in
ondergeschikte mate in alle andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, met als
doel een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk
gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
o
o
o
o

Aandelen: 10% - 30%
Obligaties: 30% - 90%
Geldmarktinstrumenten: 0% - 50%
Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut
rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB's die beleggen in de vastgoed- en
grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.
Balanced:
Dit compartiment belegt in de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten, in instellingen voor
collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en in
ondergeschikte mate in alle andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, met als
doel een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk
gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
o
o
o
o

Aandelen: 25% - 65%
Obligaties: 25% - 65%
Geldmarktinstrumenten: 0% - 50%
Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut
rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB's die beleggen in de vastgoed- en
grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.
Growth:
Dit compartiment belegt in de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten, in instellingen voor
collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en in
ondergeschikte mate in alle andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, met als
doel een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk
gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
o
o
o
o

Aandelen: 40% - 90%
Obligaties: 0% - 50%
Geldmarktinstrumenten: 0% - 50%
Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut
rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB's die beleggen in de vastgoed- en
grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.
High Growth:
Dit compartiment belegt in de aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in instellingen voor collectieve
belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen.
Ook kan het beleggen in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen* en in contanten, op
voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen.
Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale
marktomstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:
o
o
o
o

Aandelen: 45% - 100%
Obligaties: 0% - 25%
Geldmarktinstrumenten: 0% - 50%
Alternatieve beleggingen: 0% - 15%

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere
strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
* Onder alternatieve beleggingen worden beleggingen verstaan in gereglementeerde ICB’s die een absoluut
rendement nastreven (tot maximaal 10%) en in gereglementeerde ICB's die beleggen in de vastgoed- en
grondstoffenmarkten conform de beleggingsbeperkingen van bijlage 1, punt 1 e van het prospectus.
De onderstaande wijzigingen worden aangebracht in de volgende versie van JUNI 2011 van het prospectus en
worden van kracht op 1 juli 2011:
Vermogensbeheerders
Onderstaande nieuwe entiteiten zijn benoemd tot de beheerders van de activa van de Vennootschap:
• FundQuest UK Limited
5, Aldermanbury Square, Londen, EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk
Vennootschap naar Engels recht, opgericht op 21 september 1995. Dochtervennootschap van FundQuest (Holdings).
• FundQuest S.A.S.
1, boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk
Vennootschap naar Frans recht, opgericht op 21 oktober 1994. Dochtervennootschap van BNP Paribas
Investment Partners.
De volgende entiteiten zijn uit het prospectus geschrapt:
•
•
•
•
•
•

Fischer Francis Trees & Watts UK
Fortis Investment Management USA Inc
BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited
BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Investment Partners UK Limited
BNP Paribas Investment Partners Asia Limited

De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen
aanvragen tot 17 juni 2011.
De huidige volledige en vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlage en het recentste periodieke verslag zijn
kosteloos verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV).
Luxemburg, 13 mei 2011
De Raad van Bestuur

