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De groeilanden hebben zich ontpopt tot de belangrijkste motor van de wereldwijde
economische groei. De aandelenmarkten uit deze groeilanden worden ondersteund
door sterke fundamenten en zouden in staat moeten zijn om het beter te blijven
doen dan de ontwikkelde markten. Als particuliere belegger wilt u kunnen inspelen
op het potentieel van deze volatiele activaklasse maar tegelijk wilt u zo veel
mogelijk risico‘s beperken. Dat kan met het compartiment BNP Paribas B Flexible
Emerging.
Terwijl de geïndustrialiseerde landen geconfronteerd worden met drastische bezuinigingsplannen die hun economische groei afremmen, zijn de groeilanden relatief snel en ongehavend
uit de crisis gekomen. Op de fundamentele economische gegevens scoren zij beter dan de
ontwikkelde economieën, waardoor ze vandaag de belangrijkste groeimotor van de
wereldeconomie vormen.
Een sterke en duurzame groei is uiteraard de belangrijkste katalysator achter de aandelenmarkten van de groeilanden. Toch is deze groei niet de enige succesfactor. Zo staat het vast
dat een toenemende wereldwijde groei allereerst ten goede komen aan de groeilanden.
De ongeziene middelen die wereldwijd werden ingezet om te ontsnappen aan de recessie,
voeden de verwachting van een geleidelijke toename van de wereldwijde economische activiteit.
Bovendien profiteren de groeimarkten van nog drie andere krachtige katalysatoren:
✔ een voortdurend groeiende middenklasse, waarvan de behoeften en de consumptie snel
toenemen;
✔ een breed aanbod aan grondstoffen die de export ondersteunen;
✔ steeds meer intraregionale handel met de andere groeilanden, die de zwakke vraag
vanwege de geïndustrialiseerde landen ruimschoots compenseren.
Toch zou het een illusie zijn te denken dat deze opwaartse beweging zich zonder hindernissen op
langere termijn kan doorzetten. De groeimarkten zijn per definitie al volatiel. Dit betekent dat
stijgingen en dalingen elkaar heel snel kunnen opvolgen.
In zijn hoedanigheid van promotor commercialiseert BNP Paribas Fortis een nieuw compartiment
van de Belgische bevek BNP Paribas B Flexible met een tweeledig uitgangspunt: mikken op het
potentieel van de aandelenmarkten in de groeilanden en tegelijk het risico, inherent aan deze
activaklasse, beperken.

Een andere manier om te beleggen in de groeimarkten
Het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging biedt de particuliere belegger die vertrouwd
is met het financiële risico, de kans om te mikken op de potentieel hogere rendementen van de
aandelenmarkten in de groeilanden, zonder evenwel rechtstreeks in deze activa te beleggen en
met bijzondere aandacht voor de beheersing van het risico.
• Een verdedigingsmechanisme* wanneer de markten het laten afweten
In een context van neerwaartse markten hebben de beheerder als doelstelling* de negatieve
prestatie op 1 jaar te beperken tot maximaal -20%.
• Een reactie bij een stijging van de inventariswaarde
Er is niets zo frustrerend als gerealiseerde winsten achteraf weer in rook te zien opgaan.
Om te trachten dit te voorkomen, wordt, telkens de inventariswaarde van het compartiment
met minimaal 10% stijgt tegenover de referentiewaarde, de referentiedrempel opgetrokken.
Op deze referentiedrempel is de verdedigingsdoelstelling* van het compartiment gebaseerd.
Referentiewaarde
(in EUR)
op 01.01.2011

Verdedigingsdoelstelling*
= negatieve prestatie over
één jaar te beperken tot

Referentiedrempel (in
EUR) waaronder de NIW
niet mag zakken tussen
01.01.2011 en 31.12.2011

Stijgingspercentage dat leidt
tot een verhoging van de
referentiedrempel*

100

- 20%

80

+ 10%

* Er kan geen enkele waarborg gegeven worden over het behalen van deze doelstelling.
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De filosofie van het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging
Beleggen in de groeilanden via een ICB is een goede zaak…
BNP Paribas B Flexible Emerging is een Instelling voor Collectieve Belegging.
Het compartiment biedt bijgevolg de voordelen die karakteristiek zijn voor dit
type beleggingsinstrumenten. De belangrijkste zijn:
• u plukt de vruchten van een brede diversificatie waardoor u, zelfs met
een relatief bescheiden startkapitaal, de risico’s kunt spreiden;
• u profiteert van een actief beheer door professionals die toegang hebben
tot alle informatiebronnen en de meest performante uitrusting.
Op die manier kunnen zij snel reageren op alle gebeurtenissen die de groeimarkten beïnvloeden.

Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) is een
generieke benaming voor een instelling, al dan
niet met een eigen juridische persoonlijkheid, die
kapitalen inzamelt bij het publiek en die collectief
belegt in een geheel van roerende waarden volgens het principe van de spreiding van de risico’s.
Bron: Febelfin, Beleggingsinstrumenten, 2009

Kiezen voor een ICB is een aantrekkelijk alternatief voor de particuliere belegger die wil beleggen in de aandelen van groeimarkten
die vaak moeilijk toegankelijk zijn en waarover weinig documentatie beschikbaar is.
Voor een belegging in markten die zowel bekend staan om hun hoge rendementspotentieel als om hun uitgesproken volatiliteit, is
een goede spreiding – hoe grootschalig zij ook wordt aangepakt – misschien niet voldoende om het risico effectief te beperken.

… en via een ICB gericht op risicobeheersing nog beter.
De grote originaliteit van het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging bestaat erin om expliciet, in zijn beleggingspolitiek zelf,
een streng beheer van het risico te voorzien. Dit is gebaseerd op twee sleutelelementen:
• een verdedigingsdoelstelling* bij neerwaarts gerichte markten;
• een reactie op een toename van de netto-inventariswaarde bij opwaarts gerichte markten.

Een verdedigingsdoelstelling*
Indien de aandelenmarkten van de groeilanden zich bevinden in een context
van dalende markten, zal de beheerder er alles aan doen om de negatieve
prestatie op één jaar te beperken tot maximaal -20% van de referentiewaarde. Er kan echter geen enkele garantie geboden worden dat de vooropgestelde doelstellingen van de beheerder effectief worden behaald.
Om deze doelstelling* te bereiken, zal het compartiment zich tegen een
baisse van de groeimarkten indekken door progressief haar activa te arbitreren naar instrumenten van de geldmarkt, naar obligaties in euro en in
bijkomende orde naar termijndeposito’s en liquiditeiten.

Voorbeeld
Stel: de referentiewaarde van het lopende jaar
bedraagt 100 EUR. Dan is de referentiedrempel
gelijk aan 100 – 20% = 80 EUR.
De doelstelling* van de beheerder bestaat erin
de belegging in de loop van het jaar niet te laten
zakken onder deze referentiedrempel.

Het gedeelte defensieve instrumenten kan zelfs oplopen tot 100% als de netto-inventariswaarde effectief de referentiedrempel bereikt.
De referentiewaarde wordt elk jaar opnieuw berekend. Ter gelegenheid van de jaarlijkse revisie kunnen de referentiewaarde en de
referentiedrempel die ervan afgeleid is, naar boven of naar onder herzien worden in vergelijking met het afgelopen jaar.

Reageren op de vooruitgang van de netto-inventariswaarde
In een context van opwaarts gerichte aandelenmarkten in de groeilanden, is
het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging belegd in aandelen van de
groeimarkten. Zo kan het compartiment een mooie vooruitgang optekenen en
die verankeren in de inventariswaarde van uw belegging.
Dat gaat als volgt: zodra op een gegeven moment de netto-inventariswaarde
(NIW) met 10% toegenomen is tegenover de dan geldende referentiewaarde,
wordt deze NIW meteen de nieuwe referentiewaarde. Dit leidt uiteraard ook
tot een verhoging van de referentiedrempel.

Voorbeeld
Stel: als referentiewaarde voor dit jaar wordt
een bedrag van 100 EUR vastgelegd. Als de NIW
stijgt tot 111 EUR, dan wordt de nieuwe referentiewaarde 111 EUR en ook de nieuwe referentiedrempel wordt berekend op deze nieuwe
referentiewaarde: 111 – 20% = 88,80 EUR.
Voor de beheerder bestaat de doelstelling* er
voortaan in de belegging niet te laten terugvallen
onder de nieuwe referentiedrempel zoals die in
de loop van het jaar werd aangepast.

* Over het bereiken van deze doelstelling kan geen enkele garantie geboden worden.
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Samengevat: een goed uitgeruste belegging
Risicobeheersing

Een referentiewaarde die elk jaar wordt herzien… en mogelijk meer dan eens per jaar!
De referentiewaarde wordt elk jaar herbepaald en stemt overeen met de netto-inventariswaarde berekend op de eerste werkdag
van de referentieperiode, i.e. het lopende jaar van 1 januari tot 31 december. Uitzonderlijk wordt de allereerste referentiewaarde
gelijkgesteld aan de initiële intekenprijs, zijnde 100 EUR (op 21 februari 2011).
Deze referentiewaarde is essentieel op twee vlakken:
Op deze referentiewaarde wordt de referentiedrempel bepaald.
De beheerder heeft als doel* de netto-inventariswaarde van
het compartiment niet te laten dalen onder dit niveau, en zo de
eventuele negatieve prestatie over een periode van 12 maanden
te beperken tot maximaal -20% van de referentiewaarde.

Op deze referentiewaarde wordt eveneens het stijgingspercentage berekend waarop een verhoging van de referentiewaarde en van de referentiedrempel plaatsvindt.

SP:

SP
RW - NIW
RD

110

100
80

Verjaardag
lancering

Verjaardag
lancering

De NIW
bereikt het SP

Goed om te weten

stijgingspercentage dat, eenmaal
bereikt, ervoor zorgt dat de
referentiewaarde en de referentiedrempel opgetrokken worden.
RW: referentiewaarde die elk jaar op
de verjaardag van de lancering
herbepaald wordt.
NIW: netto-inventariswaarde die alle
bankwerkdagen berekend wordt.
RD: referentiedrempel die evolueert
in functie van de referentiewaarde = het bodemniveau
waaronder de inventariswaarde
niet mag zakken*.

✔ Binnen eenzelfde referentieperiode kan de referentiewaarde verschillende keren naar boven toe aangepast worden. Dat gebeurt
telkens de NIW met minimaal 10% stijgt ten opzichte van de referentiewaarde van dat moment.
✔ Ongeacht het aantal aanpassingen – geen, één, verschillende – tijdens een referentieperiode, wordt de referentiewaarde elk jaar
ambtshalve aangepast op de eerste werkdag van januari.
✔ Ter gelegenheid van deze jaarlijkse herziening kunnen zowel de referentiewaarde als de referentiedrempel die daarvan afgeleid is,
naar boven of naar onder worden herzien in vergelijking met het voorgaande jaar.
✔ Een tussentijdse herziening naar aanleiding van een stijging van minimaal 10% van de NIW kan evenwel enkel gebeuren naar boven.
* Over het bereiken van deze doelstelling kan geen enkele waarborg gegeven worden.

Voor welke beleggers?
Het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging is opgezet voor beleggers die:
• overtuigd zijn van het potentieel op middellange en lange termijn van de aandelenmarkten in de groeilanden;
• dit potentieel liever aanboren via een actief beheerde ICB die uitgerust is met mechanismen voor een optimale reactie op
zowel neerwaartse als opwaartse bewegingen in de aandelenmarkten van groeilanden;
• zich bewust zijn van het aanzienlijke risico dat gepaard gaat met deze activaklasse;
• dit risico willen verminderen door een beheer dat specifiek in het teken staat van de beheersing van het risico;
• zich bewust zijn dat geen waarborg gegeven kan worden over het behalen van de objectieven zoals die beschreven staan in de
beleggingspolitiek en die er zich tevens rekenschap van geven dat dit compartiment niet uitgerust is met kapitaalbescherming.
In het licht van de risico’s van een belegging in de aandelenmarkten van groeilanden, van de aanzienlijke volatiliteit van deze
markten en van het risico met betrekking tot de prestaties van het compartiment, is dit compartiment bestemd voor beleggers
met een dynamisch profiel. Het kan tevens geschikt zijn voor gediversifieerde portefeuilles die overeenstemmen met andere
beleggersprofielen.
Meer informatie over de beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem
geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële
situatie. Bij twijfel kan de belegger een specialist in financieel advies van BNP Paribas Fortis raadplegen of in voorkomend
geval afzien van een belegging in deze waarde.
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BNP Paribas B Flexible Emerging in een oogopslag
Juridische vorm: compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Flexible zonder vastgelegde vervaldag en zonder kapitaalbescherming.
Uitsluitend kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE6213426917).

Beschrijving

Beleggingsdoel
Het compartiment heeft tot doel een maximaal rendement te realiseren door te beleggen in de aandelenmarkten van de groeilanden en
een eventuele negatieve prestatie op jaarbasis te beperken tot maximaal -20% per jaar van de referentiewaarde. Deze doelstelling geldt
slechts bij de vergelijking met de netto-inventariswaarde aan het einde van de periode met de referentiewaarde. Over het bereiken van
deze doelstelling kan geen enkele garantie gegeven worden.
Beleggingsbeleid
Om een negatieve prestatie van maximaal -20% per jaar te kunnen beperken, kan het compartiment zich tegen een daling van de financiële markten wapenen door een gedeelte van zijn activa te beleggen in instrumenten van de geldmarkt, in obligaties uitgedrukt in euro en
in tweede instantie in termijndeposito’s en in liquiditeiten.
Met referentiewaarde wordt bedoeld: de netto-inventariswaarde per aandeel zoals die berekend is op de eerste werkdag van de referentieperiode die loopt van 1 januari tot 31 december. De referentiewaarde wordt elk jaar bepaald. Uitzonderlijk geldt als eerste referentiewaarde de initiële uitgifteprijs per aandeel.
Blijkt de netto-inventariswaarde op eender welk moment gestegen te zijn met minimaal 10% t.o.v. de referentiewaarde van het lopende
jaar, dan wordt deze netto-inventariswaarde de nieuwe referentiewaarde. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoging van de referentiedrempel. Bij de jaarlijkse herziening van de referentiewaarde kunnen zowel de referentiewaarde als de referentiedrempel die ervan afgeleid is,
naar boven en naar beneden herzien worden.
Initiële inschrijvingsperiode: van 15 januari tot 14 februari 2011 (vóór 16 u.).
Initiële intekenprijs: 100 EUR.
Betaaldatum: 21 februari 2011.

Inschrijving

Na afloop van de initiële inschrijvingsperiode kan elke bankwerkdag ingetekend worden tegen de netto-inventariswaarde.
Betaling: drie bankwerkdagen na overhandiging van het aankooporder.

Instapkosten: 2,50%.
Elke inschrijving via PC banking of Phone banking geeft recht op een korting van 20% op de instapkosten.
Uitstapkosten: 0%
Kosten

Beheerscommissie: 1,50% per jaar.
Bewaring op een effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Volgens de huidige fiscale wetgeving in België is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van de Belgische bevek BNP Paribas B Flexible
niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
De fiscale behandeling wordt bepaald door 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 buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn en dit tot zolang de Europese Commissie en de Belgische wetgever er niet anders zouden over beslissen.
Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen; bij uitstappen: 0,50% (max. 750 EUR per verrichting).
Het uitgifteprospectus, het vereenvoudigde prospectus en het jongste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis.
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste financiële dagbladen.

Documentatie

Hoe inschrijven?
Voor meer informatie over het compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging, over zijn beleggingsbeleid en over de
inschrijvingsmodaliteiten:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
BNP Paribas Fortis verzekert de financiële dienst.

Dit document is een publicitaire mededeling. Het werd dus niet opgesteld in overeenstemming met de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Dit document werd samengesteld op grond van de gegevens opgenomen in het prospectus (zie hierboven) en heeft slechts een informatieve waarde. Bij onderlinge verschillen tussen het prospectus
en de in dit document opgenomen informatie zal de inhoud van het prospectus voorrang hebben. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als
beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument uiteengezet in onderhavig document, verwijzen wij
u naar de ”Informatiebrochure - Financiële Instrumenten” die ter beschikking is in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
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