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U wilt als particuliere belegger dat uw kapitaal voor een regelmatig en aanvullend
inkomen zorgt? Om dit te doen, zou u moeten beleggen in verschillende
activaklassen die gekenmerkt worden door een potentieel attractief rendement.
U bent dus eigenlijk op zoek naar een handige manier om voortdurend deze
verschillende activaklassen te groeperen in één en dezelfde portefeuille.
Het compartiment Multi-Asset Income van de Luxemburgse bevek BNP Paribas L1
biedt een antwoord op uw wensen. Zijn beleggingspolitiek streeft ernaar om een
regelmatig rendement te bieden in de vorm van dividenden. En dit via een flexibele
en gediversifieerde allocatiestrategie.

Diversificatie en flexibel beheer
De financiële markten schommelen door toedoen van verschillende factoren, zoals de
economische vooruitzichten, de inflatieverwachtingen, de monetaire beslissingen van de
Centrale banken, bedrijfsnieuws, risico-aversie of –appetijt van de beleggers, …
Deze voortdurende schommelingen maken of breken de kansen in de markt.
Om een potentieel attractief, stabiel en regelmatig rendement in het vooruitzicht te
stellen, terwijl buitensporige risico’s worden vermeden, zijn een goede
diversificatie van de rendementen en een actief beheer onontbeerlijk.
1. De portefeuille moet eerst en vooral opgebouwd worden uit verschil-		
			lende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed), opdat de 		
			 opportuniteiten gegrepen kunnen worden waar deze zich in de wereld
			 voordoen.
2. Deze verdeling dient ook uitzonderlijk flexibel te zijn, zodat snel 		
		 en radicaal ingespeeld kan worden op de evoluties op de markt.
3. Elk van de activaklasse moet actief beheerd worden opdat ze 		
		 bijdraagt aan het rendement van de globale portefeuille, via een
deskundige selectie van activa die op korte en middellange 		
termijn potentieel het beste rendement vooropstellen.
Dit is precies wat het compartiment BNP Paribas L1 Multi-Asset
Income biedt. Door een actief en flexibel beheer streeft het ernaar
een regelmatig en aantrekkelijk inkomen te bieden in de vorm van
dividenden en probeert hierbij de risico’s te beperken van een
globale portefeuille met beleggingen op wereldschaal.

Meer weten of inschrijven?
Om meer te vernemen over het compartiment BNP Paribas L1 Multi-Asset Income, zijn beleggingsbeleid of beleid inzake dividend:
onze medewerkers beantwoorden graag al uw vragen. Zij bekijken graag met u of deze belegging overeenstemt met uw profiel
en hoe deze het best in uw beleggingsportefeuille inpast.
Voor meer info of om in te schrijven
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
telefonisch via het nummer 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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Bnp Paribas L1 Multi-Asset Income
Beleggingsdoel
Het compartiment Multi-Asset Income van de sicav naar
Luxemburgs recht BNP Paribas L1 streeft er voornamelijk naar
regelmatige inkomsten te bieden in de vorm van dividenden
en, in ondergeschikte mate, kapitaalgroei te genereren, door te
beleggen in verschillende activaklassen.

Beleggingsbeleid
Het compartiment behoort tot de categorie fonds van fondsen.
Dit betekent dat het fonds voornamelijk via fondsen belegt in
verschillende beleggingscategorieën volgens bepaalde limieten
(zie hieronder).

Fondsen, ICB’s, beveks …
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 beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en
gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF). Een fonds van
fondsen is een beleggingsfonds dat weer in andere beleggingsfondsen belegt

De prioriteit van het compartiment ligt in het aanbieden van een aantrekkelijk dividend. Het belegt het merendeel van zijn activa in
fondsen die een strategie met hoge rendementen hebben, beheerd door de teams van BNP Paribas Investment Partners.
Weging van de activaklassen
Aandelen

Onroerend goed

Bedrijfsobligaties

High Yield obligaties

Staatsleningen

Liquiditeiten

15-55%

0-40%

0-30%

0-40%

0-30%

0-100%

Een van de belangrijkste kenmerken van het compartiment is dat de proporties tussen de verschillende activaklassen en binnen elke
activaklasse variabel zijn. De beheerders kunnen deze proporties wijzigen naargelang hun visie op de economische cycli op korte en
middellange termijn, maar altijd rekening houdend met de duurzaamheid van de dividenden.

Kapitalisatie- of uitkeringdeelbewijzen?
Wanneer een beleggingsmaatschappij winsten boekt (interesten, dividenden, meerwaarden), kan ze beslissen om
• deze uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van
Het compartiment BNP Paribas L1 Multi-Asset Income stelt twee
een periodiek dividend, via uitkeringsdeelbewijzen;
types van deelbewijzen voor.
• of om ze te kapitaliseren door ze te herbeleggen in het
fonds. De houder van de kapitalisatiedeelbewijzen zal de
• Uitkeringsdeelbewijzen “Classic”: code ISIN LU1056594317.
meerwaarde pas ontvangen op het moment dat hij de deel• Kapitalisatiedeelbewijzen “Classic”: code ISIN LU1056594234.
bewijzen verkoopt.

Het doel van het compartiment Multi-Asset Income is om een regelmatig inkomen te voorzien in de vorm van dividenden en, in
mindere mate, een meerwaarde te realiseren. De belegger die een regelmatig inkomen uit zijn kapitaal wenst, kiest dus best voor
uitkeringsdeelwijzen (“classic” distribution). De inkomsten worden daarentegen systematisch herbelegd voor kapitalisatiedeelbewijzen
(“classic” capitalisation).
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Voor welke belegger?
Het compartiment BNP Paribas L1 Multi-Asset Income 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.

Belangrijkste risico’s van een belegging in het compartiment
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income
✔ 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) is het dus mogelijk dat hij zijn
oorspronkelijk belegde kapitaal (zonder kosten) niet volledig terugkrijgt.
✔ Risico’s van aandelenmarkten: de koers van de aandelen in de portefeuille schommelen onder meer als gevolg van negatieve
bedrijfs- of marktinformatie. Deze schommelingen zijn op korte termijn vaak groter en kunnen een negatieve impact hebben
op de globale prestatie van het compartiment.
✔ Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. Een neerwaartse
herziening van de rating van een uitgifte of van een emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de obligaties die
(indirect) in de portefeuille aanwezig zijn. Dat heeft een impact op de 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.
Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse bevek BNP Paribas L1 en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment
Multi-Asset Income geven samen een beschrijving van alle risico’s die een belegging in deze compartimenten inhoudt.
Deze documenten, en onze ‘Informatiebrochure financiële instrumenten’, die u best aandachtig leest voor u een beleggingsbeslissing neemt, zijn gratis in het Nederlands en het Frans verkrijgbaar in het kantoor.
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BNP Paribas L1 Multi-Asset Income in een oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1), zonder vooraf bepaalde vervaldag of
kapitaalbescherming.
Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel.
Beschrijving

Distributieaandelen: klasse ‘Classic‘ (ISIN-code: Dis: LU1056594317).
Kapitalisatiedeelbewijzen: klasse ‘Classic’ (ISIN-code Cap: LU1056594234)
De doelstellingen en het beleggingsbeleid staan beschreven op pagina 2.

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

Inschrijving

Op het compartiment BNP Paribas L1 Multi-Asset Income kan worden ingeschreven via Flexinvest.
Flexinvest is een beleggingsplan dat BNP Paribas Fortis voorstelt als promotor. Flexinvest is een beleggingsplan dat het gemak van het
automatisch sparen 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.
Beheerprovisie: 1,35% per jaar.
Kosten

Fiscaliteit

Bewaring op effectenrekening: gratis op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis.

Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Volgens de huidige fiscale wetgeving:
• op de dividenden is 25% roerende voorheffing (RV) verschuldigd;
• dit compartiment heeft een Europees paspoort en belegt voor meer dan 25% in schuldvorderingen. Compartimenten die voor meer dan
25% belegd zijn in schuldvorderingen, zijn bij afkoop (verkoop) onderworpen aan 25% roerende voorheffing op het totale rendement van
de in schuldvorderingen belegde activa. Als dit belastbare gedeelte niet door de beheerder kan worden bepaald, dan is het belastbare
bedrag gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopwaarde die de belegger ontvangt, vermenigvuldigd met het percentage van de activa dat het compartiment in de betrokken schuldvorderingen heeft belegd.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen naderhand.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB)
- Geen TOB bij instappen.
- 1% TOB bij uitstap, uitsluitend voor kapitalisatieaandelen (maximaal 1.500 EUR per verrichting).

Het prospectus, het laatste periodieke verslag van de bevek BNP Paribas L1, de essentiële beleggersinformatie van het compartiment
Multi-Asset Income en de aanvullende documentatie voor de verkoop in België zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans, in elk
BNP Paribas Fortis-kantoor. Ze zijn ook verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel, dat de financiële dienstverlening
verzorgt. Bovendien vindt u ze ook op de site. www.bnpparibas-ip.be
Documentatie

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 site www.beama.be/nl > Netto-inventariswaarden.

Dit 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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