BNP PARIBAS B GLOBAL
Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICBE
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0452.181.039.
BERICHT VAN OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Er zal een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van alle
compartimenten van de vennootschap plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 om 11 uur, in
de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel, teneinde te beraadslagen en te stemmen over
onderstaande dagorde.
De voorstellen op de dagorde zullen enkel aan de aandeelhouders van het betrokken
compartiment voorgelegd worden ter beraadslaging en stemming.
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Voorstel tot wijziging van de naam van de compartimenten

Voorstel 1: De raad van bestuur stelt voor de namen van de compartimenten te wijzigen als
volgt:
Vroegere naam

Nieuwe naam

Conservative Euro

Conservative

Stability World

Stability

Balanced World

Balanced

Growth World

Growth

Optimum

High Growth

De artikelen 5 en 15 van de statuten zouden dienovereenkomstig aangepast worden.
2

Voorstel tot wijziging van het beleggingsbeleid van de compartimenten

Voorstel 2: De raad stelt voor om het beleggingsbeleid van de in artikel 15 van de statuten
vermelde compartimenten te wijzigen als volgt:
Compartimenten “Balanced”, “Conservative”, “Stability”, “Growth” en “High Growth”
Deze compartimenten beleggen hoofdzakelijk in andere instellingen voor collectieve
belegging die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen in de obligatie- en aandelenmarkten en in
alternatieve beleggingen.
Het risico zal nauw samenhangen met de percentages die belegd worden in de verschillende
activaklassen. De beheerder zal streven naar de modelspreiding die wordt uiteengezet in het
prospectus. In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar
boven of naar onder kunnen afwijken van deze modelsamenstelling, op grond van de
marktomstandigheden en zijn voorspellingen.
Het huidige beleggingsbeleid van de compartimenten gaat uit van directe beleggingen in
aandelen, obligaties en kortlopende instrumenten. De raad stelt voor om hieraan toe te voegen:
“in geldmarktinstrumenten en in instellingen voor collectieve belegging die er op hun beurt
naar streven voornamelijk in de bovengenoemde activaklassen te beleggen.”
Voor het compartiment “Optimum”, waarvan de nieuwe voorgestelde naam “High Growth”

luidt, wordt de zin “De beleggingen in schuldbewijzen van alle aard mogen niet meer dan
40% van het vermogen bedragen” geschrapt.
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Verandering van het adres van de Beheermaatschappij

Voorstel 3: De raad van bestuur stelt voor om gebruik te maken van de voorgestelde wijziging
van de statuten om in de statuten het nieuwe adres van de Beheermaatschappij aan te duiden :
BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55.
Artikel 1 van de statuten zou dienovereenkomstig aangepast worden.
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Volmachten

Voorstel 4: Alle volmachten verlenen aan de raad van bestuur om alle nuttige en nodige
handelingen te stellen voor de uitvoering van de goedgekeurde voorstellen.

*******
Er wordt aan herinnerd dat in geval van uitstap uit een compartiment, er geen provisies
of kosten verschuldigd zijn (op eventuele belastingen na).
De aandeelhouders kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen
(behoudens eventuele belastingen).
Om deel te kunnen nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. Het neerleggen van de aandelen aan toonder of het attest opgesteld door
de erkende rekeninghouder voor de gedematerialiseerde aandelen dient te gebeuren uiterlijk
op 21 april 2011 om 16 uur bij BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV),
Warandeberg 3, 1000 Brussel. De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk binnen
dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun voornemen
om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
De vergadering zal geldig beraadslagen als minstens de helft van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is. De voorstellen op de dagorde van de algemene vergadering zullen
aangenomen zijn als zij goedgekeurd worden door drie vierde van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken compartimenten. Elk aandeel beschikt
over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.
Als het vereiste quorum niet bereikt wordt op de vergadering, zal er een tweede buitengewone
algemene vergadering gehouden worden op 13 mei 2011 om 11.00 uur, die geldig zal
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De prospectussen, de vereenvoudigde prospectussen en de recentste periodieke verslagen zijn
kosteloos verkrijgbaar bij BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV),
Warandeberg 3, 1000 Brussel.
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Als gevolg van de hoger vermelde wijzigingen zal het uitgifteprospectus van de bevek
eveneens gewijzigd worden per 13 mei 2011.
-

Wijziging van de naam van de compartimenten zoals hoger vermeld.

Verandering van het adres van de Beheermaatschappij en van de samenstelling van
haar raad van bestuur.
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Wijziging van het beleggingsbeleid van de compartimenten om ze om te vormen tot
fonds van fondsen:
Het risico zal nauw samenhangen met de percentages die belegd worden in de verschillende
activaklassen.
Zo zal de beheerder voor het compartiment “Balanced” volgende modelspreiding nastreven:
o Aandelen: 40%
o Obligaties: 40%
o Alternatieve beleggingen: 20%
o Liquiditeiten: 0%
In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar boven of naar
onder kunnen afwijken van deze samenstelling, op grond van de marktomstandigheden en zijn
voorspellingen.
Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 2.
Voor het compartiment “Conservative” zal de beheerder volgende modelspreiding nastreven:
o Aandelen: 0%
o Obligaties: 86%
o Alternatieve beleggingen: 14%
oLiquiditeiten: 0%
In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar boven of naar
onder kunnen afwijken van deze samenstelling, op grond van de marktomstandigheden en zijn
voorspellingen.
Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 0 naar 1.
Voor het compartiment “Growth” zal de beheerder volgende modelspreiding nastreven:
o Aandelen: 60%
o Obligaties: 24%
o Alternatieve beleggingen: 16%
o Liquiditeiten: 0%
In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar boven of naar
onder kunnen afwijken van deze samenstelling, op grond van de marktomstandigheden en zijn
voorspellingen.
Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee.
Voor het compartiment “Stability” zal de beheerder volgende modelspreiding nastreven:
o Aandelen: 20%
o Obligaties: 57%
o Alternatieve beleggingen: 23%
o Liquiditeiten: 0%
In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar boven of naar
onder kunnen afwijken van deze samenstelling, op grond van de marktomstandigheden en zijn
voorspellingen.
Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee.
Voor het compartiment “High Growth” zal de beheerder volgende modelspreiding nastreven:
o Aandelen: 86%
o Obligaties: 0%
o Alternatieve beleggingen: 14%
o Liquiditeiten: 0%
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In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder voor 10% naar boven of naar
onder kunnen afwijken van deze samenstelling, op grond van de marktomstandigheden en zijn
voorspellingen.
Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 4.
De raad vestigt de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat het beleggingsbeleid
wordt uitgebreid tot alternatieve beleggingen. Onder alternatieve beleggingen worden
onder meer verstaan beleggingen in deelbewijzen van instellingen voor collectieve
belegging van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het
compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en
grondstoffenmarkten.

Er wordt aan herinnerd dat in geval van uitstap uit een compartiment, er geen provisies
of kosten verschuldigd zijn (op eventuele belastingen na).
Deze wijzigingen brengen ook veranderingen in de inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden
met zich mee, van
order = D, NIW = D+1, betaling = D+3
naar
order = D, NIW = D+2, betaling = D+4
Er wordt dan ook op gewezen dat de NIW niet zal worden berekend op 16 mei 2011. De
orders die zijn ingediend op vrijdag 13 mei 2011 zullen verwerkt worden tegen de NIW
zoals berekend op dinsdag 17 mei 2011.
De aandeelhouders kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen (behoudens
eventuele belastingen) aanvragen vanaf 13 april 2011.

De prospectussen, de vereenvoudigde prospectussen en de recentste periodieke verslagen zijn
kosteloos verkrijgbaar bij BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV),
Warandeberg 3, 1000 Brussel.
De Raad van bestuur
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