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Het compartiment Basket of Emerging Bonds 4 CAP van de Belgische bevek BNP
Paribas B Fund II laat de particuliere belegger, die ervaring heeft met risico, toe
✔ te mikken op een potentieel hoog rendement van een gespreide portefeuille
		 van groeiobligaties, zelfs met een beperkt startkapitaal;
✔ het reële risico verbonden aan deze activaklasse te beperken, dankzij een
		 zorgvuldige selectie van emittenten in de portefeuille.
De enorme overheidsschulden van de geïndustrialiseerde landen wegen op het beleggersvertrouwen en op de economische perspectieven. De groeimarkten daarentegen hebben hun
lesje ondertussen geleerd uit het verleden. Nadat ze hun fiscale en budgettaire situatie
uitgezuiverd hebben en vaak indrukwekkende internationale reserves hebben opgebouwd, zijn
ze tegenwoordig beter gewapend tegen moeilijke tijden. Omdat ze de recessie beter doorstaan
hebben dan de geïndustrialiseerde landen, vormen deze dynamische economieën vandaag de
motor van de mondiale economische groei. Investeren in schuldpapier van de groeilanden lijkt
dus een interessant alternatief te zijn voor dat van de ontwikkelde landen. Bedrijven uit de
groeilanden richten zich trouwens steeds vaker tot kapitaalmarkten om hun groei te
financieren. Dit segment van de obligatiemarkt, dat nu nog redelijk beperkt is, biedt reële
opportuniteiten en zal zich snel ontwikkelen.
De groeiobligaties zijn een interessante activaklasse waarvan men de risico’s en de volatiliteit
niet mag onderschatten. Om op het potentieel ervan te mikken, zijn enkele
voorzorgsmaatregelen noodzakelijk:
• een diepgaande en goed gedocumenteerde analyse over de opportuniteiten in die markten;
• een zorgvuldige selectie van de emittenten die opgenomen worden in de portefeuille;
• een spreiding van het risico via voldoende diversificatie.

BNP Paribas B Fund II Basket of Emerging Bonds 4 CAP
Met een looptijd van 5 jaar (eindvervaldag op 29 april 2016), stelt dit compartiment een
gespreide portefeuille van groeiobligaties voor, waarvan de resterende looptijd de
eindvervaldag van het compartiment niet overschrijdt. Op het moment van de lancering is de
portefeuille samengesteld uit obligaties die voor gelijke delen zijn uitgegeven door,
• kwaliteitsvolle emittenten, d.w.z. met een Investment Grade rating (ratings van Aaa tot
Baa bij Moody’s en AAA tot BBB- bij Standard & Poor’s) en
• emittenten die niet over een Investment Grade rating beschikken of die geen enkele
notering hebben.
Het doel van het compartiment is een meerwaarde te bieden (vóór kosten) die gelijk is aan het
gemiddelde van de actuariële rendementen van de
obligaties waaruit de portefeuille bestaat.
Hoewel het beheer van het compartiment beoogt
deze doelstelling te behalen, kan hierover geen
enkele garantie gegeven worden.

Het actuarieel rendement van een
obligatie is gelijk aan het reëel
rendement rekening houdend met
zijn nominale interestvoet (faciale
rente), de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op eindvervaldag en
de resterende looptijd.

Hoe inschrijven?

U kunt inschrijven op dit nieuwe compartiment tot 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 (op 02 433 40 31)
via PC banking en op onze website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

BNP Paribas B Fund II Basket of Emerging Bonds 4 CAP in één oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Fund II waarvan de eindvervaldag vastgelegd is op
29 april 2016.
Kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE6216657245).
Beschrijving

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt in een portefeuille groeiobligaties waarvan de resterende looptijd de eindvervaldag van het compartiment niet
overschrijdt. Op het moment van de lancering is de portefeuille voor gelijke delen samengesteld uit
• obligaties uitgegeven door kwaliteitsvolle emittenten, d.w.z. met een Investment Grade rating. Emittenten met een Investment Grade
beschikken over een relatief hoge solvabiliteit en zijn voorzien van een “betrouwbare” rating. Concreet gaat het over ratings van Aaa
tot Baa bij Moody’s en AAA tot BBB- bij Standard & Poor’s.
• obligaties die over geen Investment Grade rating beschikken of die geen enkele notering hebben.
In geval van een herziening naar beneden van de notering van de kwaliteitsvolle emittent – waardoor deze emittent niet langer van een
Investment Grade rating geniet – kan de beheerder toch beslissen deze obligatie in portefeuille te houden tot de eindvervaldag van het
compartiment.
Na indekking mag het compartiment nooit voor meer dan 5% blootgesteld zijn aan andere munten dan de euro.
Doelstelling van het compartiment
De aandeelhouders een meerwaarde bieden (vóór kosten) die overeenstemt 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.
Rekening houdend met het soort obligaties in de portefeuille, kan de nettoinventariswaarde onderworpen zijn aan belangrijke schommelingen, zowel in stijgende als in dalende lijn. Dit compartiment is dus bestemd voor de belegger die vertrouwd is met financiële risico en
met een dynamisch profiel.
Het kan, binnen bepaalde grenzen, evenwel ook passen in een gespreide portefeuille die beantwoordt aan een ander profiel.

Beleggersprofiel

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. Indien de belegger
dit nodig acht, kan hij een specialist in financieel advies van BNP Paribas Fortis raadplegen en zo nodig beslissen om niet te beleggen.
Vervaldag: 29 april 2016, of een looptijd van 5 jaar.

Looptijd

Instapkosten: 1,25% tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode; 4,25% nadien (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

Beheerscommissie: 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 u. (vervroegde afsluiting is mogelijk).
Inschrijvingsprijs: 100 EUR.
Betaaldatum: 21 april 2011.

Inschrijving

Fiscaliteit

Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode worden de verrichtingen verrekend op basis van de inventariswaarde en met hogere kosten.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Volgens de huidige fiscale wetgeving zijn de meerwaarden van kapitalisatieaandelen van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund II niet onderworpen aan 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: geen bij instap en op eindvervaldag; 0,5% in geval van uitstap vóór de eindvervaldag (maximum 750 EUR
per verrichting).
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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