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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN “OPTIMUM” EN “GROWTH”
In het kader van een reorganisatie van de SICAV om beter te beantwoorden aan de huidige diversificatiebehoeften
van de aandeelhouders, heeft de raad van bestuur op 28 maart 2011 besloten, conform de bepalingen van artikel 32
van de statuten en bijlage 8 van deel I van het volledige prospectus, het compartiment "Optimum" te sluiten door
inbreng op 20 juni 2011 in het compartiment "Growth":
Elke aandeelhouder van de categorie “Optimum-Capitalisation” (ISIN-code LU0235711297) zal een aantal nieuwe
aandelen van de categorie “Growth Classic-Capitalisation” (ISIN-code LU0143145398) ontvangen dat gelijk is aan
het aantal dat hij houdt, vermenigvuldigd met de hierna vermelde ruilverhouding.
Elke aandeelhouder van de categorie “Optimum-Distribution” (ISIN-code LU0235711370) zal een aantal nieuwe
aandelen van de categorie “Growth Classic-Distribution” (ISIN-code LU0143145711) ontvangen dat gelijk is aan
het aantal dat hij houdt, vermenigvuldigd met de hierna vermelde ruilverhouding.
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 ruilverhouding wordt berekend op 16 juni 2011 door de netto-inventariswaarde (NIW) van de overgenomen
aandelen te delen door de NIW van de overnemende aandelen.
De aandacht van de aandeelhouders wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten die van toepassing
zijn op de datum van de fusie:
*

compartiment “Optimum”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment “Growth” luidt als volgt:
Dit compartiment belegt in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) die beleggen op de obligatie- en
aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in
alternatieve beleggingen* en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met
het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in
bijkomende mate (voor maximaal 15% van het nettovermogen van het compartiment) rechtstreeks belegd kunnen
worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.
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:
-

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

Het 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.
De totale kosten exclusief belastingen die gedragen worden door het overnemende compartiment bedragen
1,925%, wat hoger is dan bij het overgenomen compartiment (1,895%).
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. De “zegelrechten” zullen echter ten laste van de overnemende
compartimenten vallen.
Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop zullen worden aanvaard tot 10 juni 2011. De orders die na deze
datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze fusie kunnen hun aandelen kosteloos (met uitzondering van
eventuele belastingen) laten terugkopen tot 10 juni 2011.
Om de fusie optimaal te laten verlopen, zullen er geen NIW's worden berekend op 16 en 17 juni 2011.
De ruilverhoudingen zullen zodra ze bekend zijn en uiterlijk op 24 juni 2011 worden gepubliceerd op de website
www.bnpparibas-ip.com in de rubriek "News" en bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Fortis
(officiële benaming Fortis Bank NV).
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).
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