DISCLAIMER
Dit materiaal is uitgegeven en opgesteld door BNP Paribas Asset Management*, lid van BNP Paribas Investment
Partners (BNPP IP).
Dit materiaal is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen:
1.

voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen en mag niet worden gebruikt als basis voor enige
overeenkomst of verbintenis; noch

2.

beleggingsadvies.

Dit materiaal verwijst naar bepaalde financiële instrumenten het/de ‘Financiële instrument(en)’) goedgekeurd
en conform de regelgeving in zijn/hun rechtsgebied(en) van registratie.
Er werden geen handelingen gesteld om een openbaar aanbod van het/de Financiële Instrument(en) in enig
grondgebied toe te laten, dan deze vermeld in het meest recente prospectus, aanbiedingsdocument of enig
ander informatiemateriaal, zoals van toepassing, van het/ de desbetreffende Financiële Instrument(en), waar
dergelijke handelingen vereist zouden zijn, in het bijzonder in de Verenigde Staten voor personen van de VS
(zoals gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933). Vooraleer zich in te schrijven
in een land waar het/de Financiële Instrument(en) werd(en) geregistreerd, dienen beleggers na te gaan welke
juridische beperkingen er zouden kunnen gelden in verband met de inschrijving, de aankoop, het bezit of de
verkoop van het/de Financiële Instrument(en).
Beleggers die overwegen om in te schrijven op het/de Financiële Instrument(en) moeten het meest recente
prospectus, aanbiedingsdocument of ander informatiemateriaal aandachtig lezen en de meest recente
financiële rapporten van het/de desbetreffende Financiële Instrument(en) raadplegen. Het prospectus,
aanbiedingsdocument of andere informatie van het/de Financiële instrument(en) zijn beschikbaar bij
plaatselijke BNPP AM-correspondenten, voor zover die er zijn, of bij de entiteiten die het (de) Financiële
Instrument(en) aanbieden.
In deze website opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM op het aangegeven tijdstip en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. BNPP AM is niet verplicht om de informatie of de opinies die op
deze website zijn weergegeven, bij te werken of te wijzigen. Beleggers moeten hun eigen juridische en fiscale
adviseurs raadplegen met betrekking tot wettelijke, boekhoudkundige, belastings- of domiciliekwesties
alvorens te investeren in het/de Financiële Instrument(en) om een onafhankelijk oordeel te vellen over de
geschiktheid en gevolgen van een belegging erin, indien toegestaan. Gelieve te noteren dat het risiconiveau
varieert naargelang de verschillende types van beleggingen, indien opgenomen in deze website, en dat er
geen enkele garantie kan worden gegeven dat een belegging gepast, geschikt of rendabel zal zijn voor de
beleggingsportefeuille van een klant of mogelijke klant.
Gelet op de economische en marktrisico’s kan geen enkele garantie worden gegeven dat het/de Financiële
Instrument(en) zijn/hun beleggingsdoelstellingen zal/zullen halen. Rendementen kunnen onder meer worden
beïnvloed door beleggingsstrategieën of -doelstellingen van het/de Financiële Instrument (en) en door
materiële economische en marktomstandigheden, met inbegrip van rentetarieven, marktvoorwaarden en
algemene marktomstandigheden. De diverse op de Financiële Instrumenten toegepaste strategieën kunnen
een aanzienlijke impact hebben op de resultaten die op deze website zijn weergegeven. Rendementen in het
verleden zijn geen maatstaf voor toekomstige rendementen en de waarde van de beleggingen in het/de
Financiële Instrument(en) kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde
bedrag niet recupereren.
In de gegevens over resultaten, indien weergegeven op deze website is geen rekening gehouden met de
provisies en kosten die aan de uitgifte of terugkoop zijn verbonden noch met taksen.
*BNPP AM is an investment manager registered with the “Autorité des marchés financiers” in France under
number 96-02, a simplified joint stock company with a capital of 62,845,552 euros with its registered office at 1,
boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com.]
*BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP
Paribas Groep. De individuele entiteiten voor vermogensbeheer binnen BNP Paribas Investment Partners,
indien hierin genoemd, worden enkel ter informatie vermeld en zijn niet noodzakelijk actief in uw rechtsgebied.
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale erkende beleggingspartner.

