Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
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Dit fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM NV, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas bedrijvengroep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit fonds is een fonds van fondsen waarvan het beheer puur kwantitatief is. De doelstelling bestaat erin een jaarlijks positief rendement te
verwezenlijken door de jaarlijkse gemiddelde volatiliteit op maximaal 15% (1) te houden. Het fonds belegt in deelbewijzen in verschillende valuta's van
ICB's die voornamelijk beleggen in aandelen, geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of contanten. Het universum van aandelen- en
geldmarktfondsen is niet onderworpen aan geografische of sectorale beperkingen, noch aan beperkingen met betrekking tot de door een ratingbureau
toegekende kwaliteitsrating. In het belang van de aandeelhouders zal de beheerder echter alles in het werk stellen om zo goed mogelijk de
risicosituatie van het fonds te behouden.
De aankoop- en verkoopbeslissingen zijn gebaseerd op een wiskundig model dat de opvolging van een groot aantal activa mogelijk maakt en dat alle
subjectiviteit uitsluit bij het samenstellen van de portefeuille. In uitzonderlijke omstandigheden, en wanneer de omstandigheden op de markten dit
vereisen, kan het fonds, teneinde de belangen van de aandeelhouders te beschermen, zijn hele vermogen beleggen in termijndeposito's of
geldmarktinstrumenten.
Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta's dan de euro maximaal 5% bedragen.
Het fonds gebruikt als referentie-indicator een samengestelde index die voor 80% bestaat uit de MSCI All Countries World Index Net Return (2) en voor
20% uit de Eonia (3), voor de berekening van een prestatievergoeding (4).
(1) De volatiliteit meet de spreiding in het verleden van de prestaties van een financieel actief. Hoe hoger deze indicator is, hoe groter het risico op
schommelingen van de NIW van het compartiment statistisch gezien is. De volatiliteit wordt berekend op basis van in het verleden behaalde resultaten,
waar de toekomstige resultaten dus van kunnen afwijken.
(2) De MSCI All Countries World Index is een index die elke werkdag wordt berekend en de waarde aanduidt van een portefeuille van aandelen
uitgegeven op de ontwikkelde en de opkomende markten. Voor meer details over deze index kunnen beleggers de website http://www.msci.com
raadplegen.
(3) De EONIA (Euro OverNight Interest Average) is een index die elke werkdag wordt berekend en die de waarde van de daggeldrente op de
interbancaire markt (leningen van banken onderling) voor de transacties in euro weergeeft.
(4) Beleggers kunnen op de website http://www.bnpparibas-ip.be (op de specifieke pagina's over dit compartiment) informatie vinden over de huidige
waarde van de samengestelde index.
U kunt elke dag (volledige werkdag in België) de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen.
De inkomsten worden automatisch herbelegd. Er kan een dividend worden uitgekeerd.
Het fonds kan in facultatieve en zeer beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten, zowel ter afdekking als met het oog op het verwezenlijken
van de beleggingsdoelstellingen. Deze instrumenten worden gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op
gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet.
.

Risico- en opbrengstprofiel
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Uitleg bij de indicator en zijn voornaamste beperkingen: deze
indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over
een periode van 5 jaar.
Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van
het toekomstig risicoprofiel.
De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of
garantie en kan veranderen na verloop van tijd.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
Waarom is het fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
Dit fonds bevindt zich in categorie 5 vanwege een beheer op basis van
beleggingen in aandelen, die onderworpen zijn aan grote
koersschommelingen. Het fonds streeft er echter naar zijn volatiliteit
te beheersen en te beperken.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden
niet (voldoende) weergegeven door de indicator:
Kredietrisico: Dit risico heeft betrekking op het vermogen van een
uitgevende instelling om haar verplichtingen na te komen: een
ratingverlaging van een uitgifte of een uitgevende instelling kan
leiden tot een waardevermindering van de obligaties waarin het
compartiment heeft belegd.
Liquiditeitsrisico: Dit risico ontstaat in geval van problemen om een
effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste
ogenblik door een gebrek aan kopers.

1/2

Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder - u verneemt hier meer over
bij uw financieel adviseur.
Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op een raming van
het maximum van de geheven kosten.
Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet:
de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de
instap-/uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of
verkopen van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve
belegging.
In geval van verandering van compartiment, aandelenklasse of type
deelbewijzen, zult u de kosten dragen die zijn vermeld in het deel
'Informatie van economische aard' van het prospectus van het fonds,
beschikbaar op www.bnpparibas-ip.be.
(*) Deze prestatievergoeding wordt gereserveerd bij elke berekening van
de NIW volgens de "high water mark with hurdle rate"-techniek, wat
inhoudt dat de provisie enkel van toepassing is wanneer de negatieve
verschillen van de afgelopen jaren (namelijk de rendementen onder die
van de referentie-index) zijn gerecupereerd.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel 'Vergoedingen en
kosten' in het prospectus van het fonds raadplegen, op
www.bnpparibas-ip.be.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

2,50%

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden
ingehouden (voordat deze belegd wordt of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

2,64%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken

Prestatievergoeding

10,00% per jaar van de
outperformance ten opzichte van
de referentie-index (80% MSCI ALL
Countries World Index (ACWI)
Hedge Euro Net Return + 20%
EONIA). (*)
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In het verleden behaalde resultaten
De aandelenklasse is geïntroduceerd op 3 juli 2014. Er zijn dan ook onvoldoende gegevens voor een bruikbare weergave van in het verleden behaalde
resultaten.

Praktische informatie
Depotbank: BNP Paribas Fortis NV
Dit document biedt een beschrijving van het fonds, een compartiment van de bevek met meerdere compartimenten, waarbij is gekozen voor
beleggingen die niet conform de voorwaarden zijn van richtlijn 2009/65/EG, genaamd BNP PARIBAS B CONTROL. De activa en verplichtingen van elk
compartiment zijn gescheiden, wat inhoudt dat elk compartiment enkel instaat voor zijn eigen rechten en schulden.
U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL), in het
Frans en het Nederlands, op: www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg
3 - 1000 Brussel.
U kunt de recentste NIW raadplegen via de website van BEAMA http://www.beama.be/vni. Andere praktische informatie is beschikbaar op de
website: www.bnpparibas-ip.be.
De Belgische belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.
U kunt de omzetting aanvragen van een deel of het geheel van uw aandelen naar aandelen van een ander compartiment, een andere categorie of
een andere klasse van BNP PARIBAS B CONTROL. Raadpleeg het prospectus voor de omzettingsvoorwaarden of neem contact op met uw financieel
raadgever voor meer informatie.
.

Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA).
Aan BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Financial Services and Markets
Authority (FSMA).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 juni 2014.
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