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Het compartiment Equity High Dividend Europe van het Luxemburgse
gemeenschappelijke beleggingsfonds BNP PARIBAS COMFORT staat particuliere
beleggers toe om zelfs met een beperkt startkapitaal te mikken op het thema van
Europese aandelen die hogere dividenden uitkeren dan het marktgemiddelde,
met voldoende diversificatie. Het compartiment biedt:
✔ een actief beheerde portefeuille, belegd in aandelen-ICB’s uitgegeven door
Europese bedrijven die worden gekenmerkt door de uitkering van vrij hoge
dividenden,
✔ de keuze tussen kapitalisatie- of uitkeringsdeelbewijzen,
✔ een transparant dividenduitkeringsbeleid.

Aandelen met hoge dividenden
Voor beleggers op zoek naar een regelmatig rendement kunnen aandelen die bekend staan om
hun hoge dividenden een interessant beleggingsthema zijn.
Het vermogen van een onderneming om geregeld dividenden uit te keren getuigt van een
efficiënt beleid voor de bestemming van de inkomsten en een goede financiële gezondheid.
Daarnaast behoren heel wat van die ondernemingen tot defensieve sectoren, zoals telecommunicatie, energie of gezondheidszorg.
Op de beurs hebben aandelen met hoge dividenden dus een vrij defensief profiel, waardoor ze
erg in trek zijn bij beleggers. Zeker als de rentetarieven niet op kunnen tegen hun dividenden.
Hoewel de gegevens uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn, lijkt een empirische
benadering aan te tonen dat op lange termijn
1. bedrijven die hoge dividenden uitkeren, beter presteren dan bedrijven die geen dividenden
uitkeren;
2. aandelen met hoge dividenden minder
Volatiliteit (of risico)
volatiel zijn dan groeiaandelen.
Aandelen zijn onderhevig aan koersstijgingen
en -dalingen. Die verschillen kunnen beperkt
Maar aan een belegging in aandelen, hoe
worden binnen een schommelingsmarge die
defensief ook, blijven niettemin risico’s
de positieve en negatieve afwijkingen meet
verbonden. Een goede spreiding van de
(in %) ten opzichte van een gemiddelde presportefeuille is dus essentieel. Particuliere
tatie. Op financieel gebied wordt dit verschil
beleggers – vooral als ze maar een beperkt
uitgedrukt met het begrip volatiliteit of risico.
startkapitaal hebben – kunnen beter mikken op het potentieel van aandelen met
hoge dividenden via een instelling voor collectieve belegging, zoals BNP PARIBAS COMFORT Equity
High Dividend Europe.

Wilt u graag meer weten of inschrijven?
Onze beleggingsadviseurs zullen u met plezier informatie geven als u meer wilt weten over
dit compartiment, zijn beleggingsbeleid en prestaties uit het verleden. Ze zullen graag
samen met u nagaan of deze belegging met uw profiel overeenstemt en of ze in uw
beleggingsportefeuille kan worden ingepast.
Voor meer info of om in te schrijven:
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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Beleggingsbeleid
De algemene doelstelling1 van het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Equity
High Dividend Europe bestaat erin een regelmatig rendement op te leveren.
Daarom is de portefeuille belegd in kapitalisatieaandelen van andere fondsen
van het open type, die zelf belegd zijn in aandelen uitgegeven door Europese
ondernemingen of bedrijven die actief zijn in Europa, met als bijzonderheid
dat ze hogere dividenden uitkeren dan het marktgemiddelde.
Die algemene doelstelling1 geldt zowel voor de kapitalisatie- als de uitkeringsdeelbewijzen van het compartiment. Maar voor de uitkeringsdeelbewijzen is er daarnaast ook nog een specifieke doelstelling.

Kapitalisatie of uitkering?
Wanneer een beleggingsvennootschap winst (interesten, dividenden en
meerwaarden) boekt, kan ze beslissen
• om ze door te storten aan haar aandeelhouders in de vorm van
periodieke dividenden, via uitkeringsaandelen (deelbewijzen);
• of om ze te kapitaliseren via een herbelegging in het fonds. De houder
van de kapitalisatieaandelen (deelbewijzen) krijgt zijn meerwaarde
dus pas op het ogenblik dat hij zijn aandelen (deelbewijzen) verkoopt.
De twee soorten aandelen (deelbewijzen) kunnen samen bestaan.

Fondsen, ICB’s, sicavs ...
De instellingen voor collectieve belegging
(ICB’s) in effecten (ICBE’s), gewoonlijk ’fondsen’ genoemd, zijn structuren die zorgen voor
het collectieve beheer van de door de beleggers aangebrachte kapitalen. De fondsen
trekken kapitalen aan en beleggen ze collectief
in effecten. De bekendste zijn de beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal
(sicavs) en de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF’s).

Specifieke doelstelling1 voor de houders van uitkeringsdeelbewijzen
De uitkeringsdoelstelling1 van het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe bestaat erin de houders van
uitkeringsdeelbewijzen een hoog nettodividend uit te keren, namelijk hoger dan 1% van het rendement van de index MSCI
Europe, representatief voor de Europese aandelenmarkt in het geheel.
In de praktijk bepaalt de raad van bestuur van de beheersvennootschap BNP Paribas Investment Partners Luxembourg het bedrag
van het dividend dat op 20 november (of de eerstvolgende werkdag) wordt uitgekeerd. Dit gebeurt aan het einde van elk boekjaar
(afgesloten op 31 juli) van het gemeenschappelijke beleggingsfonds BNP PARIBAS COMFORT.

Bijvoorbeeld: dividend uitbetaald op 20 november 2014
Aan het einde van het vorige boekjaar, dus 31 juli 2014,
Het dividend dat op 20.11.2014 werd uitgekeerd, was dus gelijk aan
- was het dividendrendement van de index MSCI Europe
85,54 EUR x (3,28% + 1%) = 3,66 EUR
gelijk aan 3,28%
- en bedroeg de netto-inventariswaarde van het uitkeringsdeelbewijs van het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Equity High
Dividend Europe 85,54 EUR.

Een aantrekkelijke fiscaliteit
BNP PARIBAS COMFORT is een Luxemburgs gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) met een Europees paspoort.
In tegenstelling tot een sicav heeft een GBF geen eigen rechtspersoonlijkheid, wat het fonds totale fiscale transparantie verleent.
Bij de ontvangst van zijn inkomsten geniet de eindbelegger dus net hetzelfde belastingstelsel als voor beleggingen die hij zelf zou doen.
Het compartiment Equity High Dividend Europe belegt zijn tegoeden hoofdzakelijk in kapitalisatieaandelen van aandelenfondsen, waarvan de meerwaarden niet aan roerende voorheffing zijn onderworpen. Bovendien brengen liquiditeiten die bijkomstig en
tijdelijk worden aangehouden, geen interesten op. Bijgevolg is de winst van de belegger altijd vrijgesteld van roerende voorheffing,
ongeacht of hij zijn kapitalisatiedeelbewijzen doorverkoopt of de dividenden van zijn uitkeringsdeelbewijzen int.
Volgens de huidige wetgeving2 in België, en onder voorbehoud van latere wijzigingen, worden de dividenden en de meerwaarden
van het compartiment dus bruto voor netto uitbetaald.
1. Er kan geen waarborg worden gegeven voor het behalen van deze doelstelling.
2. Volgens de huidige wetgeving in België voor Belgische inwoners die niet voor professionele en speculatieve doeleinden handelen.
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Belangrijkste risico’s verbonden aan een belegging in dit compartiment
✔ Kapitaalrisico: de belegger moet zich ervan bewust zijn dat het compartiment misschien niet de beoogde prestatie zal
boeken en dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop of vereffening) is het
dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.
✔ Risico’s van aandelenmarkten: de schommelingen van de netto-inventariswaarde van de instellingen voor collectieve
belegging die (onrechtstreeks) beleggen in aandelen (en verwante instrumenten) hangt nauw samen met de
schommelingen van de aandelen in de portefeuille, onder meer als gevolg van negatieve informatie over de
vennootschappen die de aandelen uitgeven of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en
kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment.
✔ Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en
op het gewenste moment.
✔ Fiscaal risico: de waarde van een belegging of van de inkomsten ervan kan worden aangetast door de toepassing van de
geldende belastingwetgeving in de betrokken landen, inclusief bronheffingen en wijzigingen in het openbare, economische
of monetaire beleid. De belastingwetgeving kan mettertijd veranderen. Bijgevolg kan geen garantie worden gegeven over de
verwezenlijking van de financiële doelstellingen van het compartiment.
Het uitgifteprospectus van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS COMFORT en de essentiële beleggersinformatie (KIID) van het compartiment Equity High Dividend Europe geven een uitvoerige beschrijving van de risico’s die een
belegging in dit compartiment inhoudt. Die documenten, die u best aandachtig leest voordat u een beleggingsbeslissing neemt,
zijn gratis verkrijgbaar in het kantoor.

Voor welke belegger?
Het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe is meer bepaald bestemd voor ervaren beleggers met een
defensief tot agressief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen indien u een goed inzicht hebt in de
kenmerken daarvan en meer bepaald de risico’s die eraan verbonden zijn.
Als de bank dit product voorstelt, moet zij nagaan of u voldoende inzicht in en ervaring met dit product hebt. Indien dit product niet
geschikt is voor u, moet de bank u hiervan op de hoogte stellen. Als de bank u in het kader van een beleggingsadvies een product
aanraadt, moet ze nagaan of dit product op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en
financiële situatie geschikt is.
Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Uw beleggersprofiel.

3/4

BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe in een oogopslag
Rechtsvorm: in november 2005 opgericht compartiment van het Luxemburgse gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS COMFORT
(afgekort BNPP COMFORT), zonder vooraf bepaalde vervaldag of kapitaalbescherming.
Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Luxembourg.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel.
Beschrijving

Kapitalisatiedeelbewijzen (ISIN-code van de deelbewijzen ’Classic-Capitalisation’: LU0233246957).
Uitkeringsdeelbewijzen (ISIN-code van de deelbewijzen ’Classic-Distribution’: LU0233247419).
Beleggingsbeleid
Dit compartiment van het type fonds van fondsen wordt actief beheerd volgens een strikt beleggingsproces. Dat proces mikt op een regelmatig rendement door te beleggen in kapitalisatieaandelen van andere fondsen van het open type. Die fondsen beleggen op hun beurt
vooral in aandelen die uitgegeven zijn door Europese ondernemingen of bedrijven die actief zijn in Europa en die hogere dividenden uitkeren
dan het gemiddelde van de Europese aandelenmarkt. Hoewel het beheer van het compartiment volledig gericht is op het behalen van deze
doelstelling, kan daarover geen garantie worden geboden.

De belangrijkste beleggingsrisico’s in dit compartiment staan beschreven op pagina 3.

Risico

Inschrijven is elke bankwerkdag (vóór 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde.

Inschrijving

Op dit compartiment kan via Flexinvest worden ingeschreven.
Flexinvest is een beleggingsplan dat BNP Paribas Fortis voorstelt als promotor. Flexinvest is een beleggingsplan dat het gemak van een
spaarabonnement koppelt aan de voordelen van beleggen in een beleggingsfonds. Het is dus ideaal om op regelmatige basis kleinere bedragen te beleggen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Instapkosten: 2,50%.
Uitstapkosten: nihil.
Beheersprovisie: 1,25% per jaar.
Kosten

Fiscaliteit

Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Volgens de huidige wetgeving (meer informatie op pagina 2) is geen roerende voorheffing verschuldigd,
- noch op de dividenden van de uitkeringsdeelbewijzen,
- noch op de meerwaarden van de kapitalisatie- en uitkeringsdeelbewijzen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB bij instap of uitstap.

Documentatie

De documentatie bestaat uit het uitgifteprospectus en het laatste periodieke verslag van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP
PARIBAS COMFORT, de essentiële beleggersinformatie (KIID) van het compartiment Equity High Dividend Europe en het document met
aanvullende informatie over de verkoop in België. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans, in elk kantoor
van BNP Paribas Fortis, bij BNP Paribas Securities Services (filiaal in Brussel) dat de financiële dienst verzorgt, en op de website
www.bnpparibas-ip.be.
Waarschuwing: de belegger is verplicht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de website www.beama.be/nl > Netto-inventariswaarden.

Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis 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.
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