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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Met het oog op de rationalisering van het fondsenassortiment van de groep BNP Paribas en een optimaal beheer van de door
PARVEST (de “Vennootschap”) gehouden activa, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap bij resolutie van 7 januari 2011
conform de bepalingen van artikel 12 van de Statuten van de Vennootschap en hoofdstuk X.2. van het volledige prospectus,
en in overleg met de raad van bestuur van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 (afgekort tot BNPP L1) besloten tot sluiting
van de compartimenten in onderstaande tabel door inbreng in de nevenstaande compartimenten.
Overgenomen compartimenten
PARVEST Absolute Return Europe Bond
PARVEST Absolute Return World Bond (USD)
PARVEST Bond Euro Long Term
PARVEST Bond Europe High Yield
PARVEST Bond World ABS
PARVEST Bond World High Yield
PARVEST Enhanced Cash 1 Year
PARVEST Equity Asia ex-Japan
PARVEST Equity China
PARVEST Equity Euro
PARVEST Equity Europe Alpha
PARVEST Equity Europe Emerging
PARVEST Equity Europe Finance
PARVEST Equity Europe Growth
PARVEST Equity Germany
PARVEST Equity Global Brands
PARVEST Equity India
PARVEST Equity Turkey
PARVEST Equity USA Small Cap
PARVEST Equity World Emerging
PARVEST Equity World Resources

Overnemende compartimenten
PARVEST Enhanced Cash 18 Months
BNPP L1 V350
BNPP L1 Bond Euro Long Term
BNPP L1 Bond Euro High Yield
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate
BNPP L1 Bond World High Yield
PARVEST Enhanced Cash 6 Months
BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan
BNPP L1 Equity China
BNPP L1 Equity Best Selection Euro
BNPP L1 Equity Best Selection Europe
BNPP L1 Equity Europe Emerging
BNPP L1 Equity Europe Finance
BNPP L1 Equity Europe Growth
BNPP L1 Equity Germany
BNPP L1 Equity World Consumer Durables
BNPP L1 Equity India
BNPP L1 Equity Turkey
BNPP L1 Equity USA Small Cap
BNPP L1 Equity World Emerging
BNPP L1 Equity World Energy

Groepen
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2
Groep 2

Iedere deelbewijshouder van de overgenomen compartimenten zal een bepaald aantal deelbewijzen ontvangen van
het overnemende compartiment uit dezelfde categorie of een gelijkwaarde categorie als de gehouden deelbewijzen,
in fracties tot drie decimalen, op basis van de hieronder beschreven fusieverhouding.
Bij wijze van uitzondering op de vorige alinea:
De deelbewijshouders van de categorie «Classic» van het compartiment «PARVEST Bond World High Yield» zullen
deelbewijzen van de categorie «Classic H USD» van het overnemende compartiment ontvangen.
Aangezien de overgenomen en overnemende compartimenten niet dezelfde referentievaluta hebben (USD in plaats
van EUR) zullen de vermogens van de compartimenten “PARVEST Absolute Return World Bond (USD)”,
“PARVEST Bond World High Yield”, “PARVEST Equity Asia ex-Japan”, “PARVEST Equity Global Brands” en
“PARVEST Equity World Resources” gewaardeerd worden in EUR voor de berekening van de fusieverhouding.
De houders van aandelen op naam zullen aandelen op naam ontvangen, tot een duizendste van een aandeel.
Er wordt geen saldo betaald.
De houders van aandelen aan toonder zullen aandelen aan toonder ontvangen, zonder materiële levering, tot een
duizendste van een aandeel. Er wordt geen saldo betaald.
Groep 1: De fusie vindt plaats op 6 juli 2011 (Waarderingsdatum).
De aandeelhouders van de overgenomen compartimenten zullen nieuwe deelbewijzen van de overnemende
compartimenten ontvangen, tot drie decimalen, op basis van de fusieverhouding tussen de NIW per aandeel
van de overgenomen compartimenten en de NIW per aandeel van de overnemende compartimenten, steeds
berekend op 7 juli 2011.
De orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de overgenomen compartimenten zullen gesloten
worden op 5 juli 2011, met uitzondering van het compartiment “PARVEST Absolute Return World
Bond (USD)”, waarvoor de sluiting plaatsvindt op 4 juli 2011 om 15.00 uur.
De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.
Met het oog op de vlotte verwerking van de fusieverrichtingen, zullen de orders voor inschrijving, omzetting
en terugkoop die worden ontvangen na 6 juli 2011 om 15.00 uur voor de overnemende compartimenten
“PARVEST Enhanced Cash 6 Months”, “PARVEST Enhanced Cash 18 Months” et “PARVEST Flexible
Bond Europe Corporate” worden opgeschort en verwerkt op hetzelfde moment als de orders ontvangen
op 8 juli 2011 tegen de op 1 juli 2011 berekende NIW. De NIW van deze overnemende compartimenten zal
niet worden berekend op 8 juli 2011.
De fusieopbrengsten zullen gestort worden op 11 juli 2011.
Groep 2: De fusie vindt plaats op 13 juli 2011 (Waarderingsdatum). De aandeelhouders van de overgenomen
compartimenten zullen nieuwe deelbewijzen van de overnemende compartimenten ontvangen, tot drie
decimalen, op basis van de fusieverhouding tussen de NIW per aandeel van de overgenomen compartimenten
en de NIW per aandeel van de overnemende compartimenten, steeds berekend op 14 juli 2011.
De orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de overgenomen compartimenten zullen definitief
gesloten worden op 12 juli 2011 om 15.00 uur, met uitzondering van de compartimenten “PARVEST Equity
Asia ex-Japan”, “PARVEST Equity China”, “PARVEST Equity India”, “PARVEST Equity Turkey” en
“PARVEST Equity World Emerging”, waarvoor de sluiting plaatsvindt op 11 juli 2011 om 15.00 uur.
De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.
De fusieopbrengsten zullen gestort worden op 18 juli 2011.

*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Equity Euro”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Equity Best Selection Euro» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen of verwante effecten die zijn uitgedrukt of
worden genoteerd in euro van een beperkt aantal bedrijven die hun hoofdzetel in een van de lidstaten van de
Europese Gemeenschap hebben en die gekenmerkt worden door de kwaliteit van hun financiële structuur en/of
hun mogelijkheden inzake winstgroei.
Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële
derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de limiet van 5% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Equity Europe Alpha”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Equity Best Selection Europe» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen of verwante effecten van een beperkt
aantal bedrijven die hun hoofdzetel in Europa hebben en die gekenmerkt worden door de kwaliteit van hun
financiële structuur en/of hun mogelijkheden inzake winstgroei.
Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële
derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de limiet van 5% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Equity World Resources”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Equity World Energy» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen of verwante effecten van bedrijven die een
wezenlijk deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de sector van de energie en in verwante of
vergelijkbare sectoren, en in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële
derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Absolute Return World Bond (USD)”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 V350» luidt als volgt:
Dit compartiment voor absoluut rendement streeft naar een volatiliteit van circa 350 basispunten, gemeten via de
standaardafwijking op jaarbasis van de rendementen. Het compartiment streeft naar een positief absoluut rendement
(gemeten in euro) door het actieve beheer van een portefeuille van verhandelbare schuldbewijzen van de wereldwijde
markten met behulp van strategieën zoals effectenselectie, kredietbeheer en beheer van de duration (die wordt
gedefinieerd als een maatstaf voor de gevoeligheid aan de rentevoeten) en een actief valutabeheer.
Bij de selectie van de effecten streeft de beheerder van het compartiment ernaar op gediversifieerde wijze een
positie te nemen in verschillende categorieën van schuldbewijzen, looptijden en emittenten.
Bij het beheer van de blootstelling van het compartiment aan een specifieke valuta, kan de beheerder trachten
het compartiment te beschermen tegen het wisselkoersrisico dat voortvloeit uit zijn activa, maar hij kan eveneens
trachten om het even welke valuta’s te kopen en te verkopen voor andere doeleinden dan afdekking door gebruik
te maken van valutaderivaten. Het gebruik van dergelijke financiële instrumenten kan leiden tot een netto
shortpositie van het compartiment ten aanzien van bepaalde valuta’s.
Bij het beheer van de globale duration van het compartiment kan de beheerder trachten het compartiment te
beschermen tegen het renterisico, maar ook kan hij trachten te profiteren van de renteschommelingen.
De beheerder kan de blootstelling aan het kredietrisico afdekken door gebruik te maken van kredietderivaten zoals, onder
andere, kredietderivaten op één enkele emittent en index, maar hij kan deze instrumenten eveneens gebruiken voor andere
doeleinden dan afdekking, om zijn overtuigingen over de beleggingen om te zetten via transacties met kredietderivaten.
Na de afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan schuldbewijzen van de opkomende markten en aan
speculatieve schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit maximaal 30% van het vermogen bedragen. Het mag geen
effecten verwerven met een rating onder C bij Standard & Poor’s en Moody’s, of een equivalente rating bij een ander
gerenommeerd ratingagentschap, of zonder rating, tenzij de beheerder ze beschouwt als van vergelijkbare kwaliteit.
Het compartiment kan beleggen in financiële derivaten en, tot een maximum van 5% van zijn vermogen, in andere
ICBE’s of ICB’s.
Sommige markten worden momenteel niet beschouwd als gereglementeerde markten: directe beleggingen op
deze markten zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen. Rusland is een van deze niet-gereglementeerde
markten, met uitzondering van de Russian Trading System Stock Exchange (“RTS Stock Exchange”) en de Moscow
Interbank Currency Exchange (“MICEX”), die beschouwd worden als gereglementeerde Russische markten en
waarin voor meer dan 10% van het nettovermogen direct belegd kan worden.
De beheerprovisie van 0,75% exclusief rendementsprovisie voor de categorie “Classic” van het overnemende
compartiment ligt lager dan die van het overgenomen compartiment (0,90% plus 10% rendementsprovisie).
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Bond Europe High Yield”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Bond Euro High Yield» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties of verwante effecten in euro die een rating
bezitten die lager is dan “Baa3” (volgens Moody’s) of “BBB-” (volgens S&P) en door bedrijven zijn uitgegeven, en
in financiële derivaten die afgeleid zijn van dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in alle andere effecten, geldmarktinstrumenten,
financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de limiet van 5% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de zaakwaarnemer de
samenstelling van de portefeuille in het belang van de beleggers en zo snel mogelijk in orde brengen.
Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro 0% bedragen.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Absolute Return Europe Bond”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «PARVEST Enhanced Cash 18 Months» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties en/of aan obligaties verwante effecten en/
of geldmarktinstrumenten uitgedrukt in EUR en/of in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in alle andere effecten, geldmarktinstrumenten,
financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
De blootstelling aan andere valuta’s dan de EUR zal minder dan 30% bedragen.

Voor de volgende overgenomen categorieën van deelbewijzen wordt de fusieverhouding berekend door de NIW per
aandeel van de overgenomen compartimenten te delen door de NIW per introductieaandeel van de overeenstemmende
overnemende compartimenten, die is vastgelegd op 100,00 EUR.
- De categorie “Classic H EUR” van het compartiment “PARVEST Equity USA Small Cap”.

De totale kosten van 0,65% (exclusief Luxemburgse belasting) exclusief rendementsprovisie voor de categorie
“Classic” van het overnemende compartiment liggen lager dan die van het overgenomen compartiment (1,00% plus
10% rendementsprovisie).

BNP Paribas L1 is een sicav naar Luxemburgs recht met dezelfde eigenschappen als PARVEST.

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «PARVEST Flexible Bond Europe Corporate» luidt als volgt:
Het compartiment belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in obligaties of met obligaties verwante effecten
uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in Europa of die daar een wezenlijk deel van hun economische
activiteiten uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in alle andere effecten, geldmarktinstrumenten,
financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.

De kenmerken van de overnemende compartimenten zijn identiek aan die van de overgenomen compartimenten, met
uitzondering van de volgende punten:
Het boekjaar van BNP Paribas L1 loopt tot 31 december; dat van PARVEST wordt afgesloten op de laatste dag van februari.
De orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor BNP Paribas L1 moeten ontvangen zijn voor 16.00 uur op
de waarderingsdag, tegen 15.00 uur bij PARVEST, met uitzondering van de compartimenten “PARVEST Absolute
Return World Bond (USD)”, “PARVEST Equity Asia ex-Japan”, “PARVEST Equity China”, “PARVEST Equity India”,
“PARVEST Equity Turkey” en “PARVEST Equity World Emerging”, waarvoor de orders ontvangen moeten zijn voor
15.00 uur op de bankwerkdag in Luxemburg die de waarderingsdag voorafgaat.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Equity Asia ex-Japan”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen of verwante effecten van een beperkt aantal
bedrijven met hoofdzetel in Azië (behalve Japan) of die daar een wezenlijk deel van hun economische activiteiten
uitoefenen, en die gekenmerkt worden door de kwaliteit van hun financiële structuur en/of hun mogelijkheden
inzake winstgroei, en in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële
derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Equity China”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «BNPP L1 Equity China» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen of verwante effecten van bedrijven met
hoofdzetel in China, Hongkong of Taiwan, of die daar een wezenlijk deel van hun economische activiteiten
uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële
derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de limiet van 5% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
Het compartiment beschikt over de mogelijkheid om tot 10% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van het
type “A”, genoteerd op de beurs van Sjanghai of de beurs van Shenzhen, die in principe uitsluitend voor Chinese
particuliere beleggers voorbehouden zijn. De gecumuleerde (directe en indirecte) blootstelling van het
compartiment aan aandelen van het type “A” (aandelen die in RMB genoteerd zijn aan de beurs van Sjanghai of
Shenzhen en die in principe exclusief voorbehouden zijn voor Chinese particuliere beleggers) en van het type “B”
(aandelen die in een vreemde valuta genoteerd zijn aan de beurs van Sjanghai of Shenzhen en die voorbehouden
zijn voor buitenlandse beleggers) zal niet meer dan 35% van het vermogen bedragen.

*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Bond World ABS”

De beheerprovisie van 0,90% voor de categorie “Classic” van het overnemende compartiment ligt hoger dan die van
het overgenomen compartiment (0,75%).
*

Aandeelhouders van het compartiment “PARVEST Enhanced Cash 1 Year”

Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment «PARVEST Enhanced Cash 6 Months» luidt als volgt:
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties en/of aan obligaties verwante effecten en/
of geldmarktinstrumenten uitgedrukt in EUR en/of in financiële derivaten op dit type activa.
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in alle andere effecten, geldmarktinstrumenten,
financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB’s.
De blootstelling aan andere valuta’s dan de EUR zal minder dan 15% bedragen.
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.
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze fusie kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen
tot en met 5 juli 2011.
Deze kennisgeving met de overgenomen en overnemende aandelencategorieën en hun ISIN-codes zijn terug te vinden
op de website www.bnpparibas-ip.com, op de startpagina onder de rubriek “News”, en bij de hieronder vermelde
financiële dienstverlener.
De ruilverhoudingen en het gedeelte van de omgewisselde effecten dat onder de Europese belasting van 35% op de
gerealiseerde meerwaarden valt, die wordt ingehouden op het moment van de omwisseling van de effecten, zullen
verkrijgbaar zijn op de website www.bnpparibas-ip.com, op de startpagina onder de rubriek “News” zodra zij bekend
zijn en uiterlijk op 21 juli 2011, en bij de hieronder vermelde financiële dienstverlener.
De huidige volledige en vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlage en het recentste periodieke verslag van
de sicavs BNP Paribas L1 en Parvest zijn kosteloos verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas
Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV).
DE RAAD VAN BESTUUR

