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Het compartiment Basket of Convertible High Yield Bonds 4 DIS van de Belgische
bevek BNP Paribas B Fund II laat de particuliere belegger, die vertrouwd is met
risico, toe
✔ te mikken op een potentieel hoog rendement van een gediversifieerde
portefeuille van internationale converteerbare hoogrentende obligaties, zelfs
met een beperkt startkapitaal,
✔ controle te houden over het grote risico dat gepaard gaat met deze activaklasse,
via een strenge selectie en een aandachtige opvolging van de emittenten in
portefeuille.
Bij onzekere beursverwachtingen vormt het segment van converteerbare obligaties een
bijzonder interessant beleggingsalternatief. Deze klasse van hybride activa is goed geplaatst
voor om het even welk mogelijk scenario:
✔ Aspect ”obligaties”: in een klimaat van onzekerheid, zullen de converteerbare obligaties
hun traditionele rol van schokdemper spelen bij een terugval van de beurskoersen;
✔ Aspect ”aandelen”: in geval van een beursherstel, zullen de converteerbare obligaties
kunnen profiteren van de terugkeer van het vertrouwen, eerst op de kredietmarkten en
daarna op de aandelenmarkten.
In een context van een nog broos economisch herstel zijn slechte betalers evenwel niet uit te
sluiten. Een goede spreiding en een diepgaande kwaliteitsanalyse van de emittenten zijn dus
essentieel om het risico van een portefeuille van internationale converteerbare obligaties te
beheersen. Des te meer omdat het gaat om converteerbare hoogrentende obligaties die
gekenmerkt worden door een hoger rendement, maar eveneens door een groter risico.

Een gespreide portefeuille van converteerbare hoogrentende obligaties
Met zijn korte looptijd (vervaldag op 31 juli 2014) biedt het compartiment Basket of
Convertible High Yield Bonds 4 DIS de particuliere belegger, die vertrouwd is met het risico,
een gespreide portefeuille van internationale converteerbare obligaties:
• voornamelijk uitgegeven door emittenten die niet over een Investment Grade rating
beschikken (d.w.z. met een rating lager dan Baa bij Moody’s en BBB- bij Standard & Poor’s)
of die helemaal geen rating hebben;
• waarvan de resterende looptijd de vervaldatum van het compartiment niet overschrijdt.
De doelstelling van dit nieuwe compartiment bestaat
erin om een jaarlijks dividend (vóór kosten) uit te
keren dat overeenstemt met het gemiddelde van de
actuariële rendementen van de obligaties in portefeuille. Hoewel het beheer van dit compartiment er
volledig op gericht is om deze doelstelling te behalen,
kan er in dit opzicht geen enkele waarborg gegeven
worden.
Het eerste dividend wordt uitgekeerd in mei 2012.

Het actuariële rendement van een
een obligatie is het reëel rendement, rekening houdend met de
nominale interestvoet (faciale
rentevoet), de aankooppprijs, de
terugbetalingsprijs op vervaldag
en de resterende looptijd.

Hoe inschrijven?
U kunt op dit nieuwe compartiment inschrijven tot en met 15 april 2011 (16 u.)
(vervroegde afsluiting mogelijk). BNP Paribas Fortis verzekert de financiële dienst.
Om meer te weten of om in te schrijven:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

BNP Paribas B Fund II Basket of Convertible High Yield Bonds 4 DIS in één oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Fund II waarvan de vervaldag is vastgelegd op 31 juli 2014.
Enkel uitkeringsaandelen (ISIN-code: BE6216658250).

Beschrijving

Beleggingspolitiek: dit compartiment belegt in een portefeuille van internationale converteerbare obligaties
- uitgegeven door emittenten die niet over een Investment Grade rating beschikken (d.w.z. met een rating lager dan Baa bij Moody’s en BBBbij Standard & Poor’s) of die helemaal geen rating hebben;
- waarvan de resterende looptijd de eindvervaldatum van het compartiment niet overschrijdt.
Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro maximaal 5% bedragen.
Doelstelling van het compartiment
De aandeelhouders de mogelijkheid bieden een jaarlijks dividend te ontvangen (voor zover de nettoresultaten van de beleggingen van het
compartiment het toelaten) dat overeenstemt (vóór kosten en taksen) met het gemiddelde van de actuariële rendementen van de obligaties in
portefeuille. Hoewel het beheer van het compartiment volledig georiënteerd is op de realisatie van zijn doelstelling, kan er geen formele
garantie worden gegeven dat deze doelstelling wordt behaald.
Het eerste dividend wordt uitgekeerd in mei 2012.

Beleggersprofiel

Rekening houdend met de kwaliteit van de emittenten in portefeuille, kan het rendement hoger zijn dan dat van een belegging in
kwaliteitsvolle obligaties, maar het risico van een daling van de netto-inventariswaarde is eveneens groter.
Dit compartiment is dus bestemd voor de belegger met een dynamisch profiel, die vertrouwd is met het financieel risico.
Het kan, binnen bepaalde grenzen, evenwel ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander beleggersprofiel.
De beleggers worden aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hen geschikt is, rekening houdend met hun beleggingskennis en -ervaring, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. In geval van twijfel, kunnen zij een specialist in financieel
en fiscaal advies raadplegen en zich, desgevallend, onthouden van enige belegging.

Vervaldag: 31 juli 2014, of een looptijd van 3 jaar en 3 maanden.

Looptijd

Instapkosten: 1,25% gedurende de oorspronkelijke inschrijvingsperiode; nadien 4,25% (waarvan 3% ten gunste van het compartiment).
Inschrijvingen via PC banking of Phone banking geven recht op een onmiddellijke korting van 20% op de instapkosten.
Uitstapkosten: 0% op de vervaldag, 3% bij uitstappen vóór de vervaldag (ten gunste van het compartiment).
Kosten

Beheersvergoeding: 0,50% per jaar.
Bewaring: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.

Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: van 15 maart tot en met 15 april 2011 vóór 16 uur (vervroegde afsluiting is mogelijk).
Oorspronkelijke inschrijvingsprijs: 100 EUR.
Betaaldatum: 21 april 2011.
Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode worden de verrichtingen verrekend op basis van de inventariswaarde en met hogere kosten.
Inschrijving

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: volgens de huidige fiscale wetgeving in België zijn dividenden onderworpen aan
15% roerende voorheffing.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Opmerking voor niet-inwoners afkomstig van een andere Lidstaat van de Europese Unie: dit compartiment valt niet binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn en dit zolang de Europese Commissie en de Belgische wet er niet anders over beslissen.
Taks op beursverrichtingen (TOB): geen.

Het uitgifteprospectus, het vereenvoudigde prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP
Paribas Fortis.

Documentatie

De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste bankwerkdag en op de tweede bankwerkdag volgend op de 14e van elke maand.
De berekening gebeurt op basis van de laatste gekende koersen op deze observatiedatum. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd
in de belangrijkste financiële dagbladen.

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank nv. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is
dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot
handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel Fortis Bank alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de in dit
document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank noch enig persoon die aan haar verbonden is, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele
schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval van
bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
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