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Het compartiment QUAM Bonds van de Belgische bevek BNP PARIBAS B FUND II
onderscheidt zich door zijn originele beheersfilosofie: elke beleggingsbeslissing is
enkel gebaseerd op wiskundige modellen. Dit verzekert een zuiver kwantitatief
beheer, vrij van elke subjectiviteit of emotie.
QUAM (QUantitative Asset Management) is een technische benaming die staat voor:
• een tactische allocatiemethode van de activa,
• gebaseerd op een zuiver kwantitatief model en
• die een dubbele doelstelling* nastreeft: prestatie en risicocontrole.

Doelstellingen*
• Een jaarlijks positief rendement
neerzetten.
• Een risicocontrole verzekeren door de
gemiddelde jaarlijkse volatiliteit onder
2,5% te houden.
De volatiliteit meet de schommelingen in
de prestaties van financiële activa.
Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het
risico dat deze activa wisselvallig presteren.

Middelen
• Een zuiver kwantitatief beheer dat geen
ruimte laat voor enig sentiment.
• Een heel actief en soepel beheer dat
snelle en ingrijpende herschikkingen van
de portefeuille toelaat.
• Een belegging in obligatie- en/of
monetaire ICB’s van topkwaliteit.
• De mogelijkheid om bij volatiele of
dalende obligatiemarkten de volledige
activa te beleggen in monetaire ICB’s.

* Hoewel het beheer van het compartiment volledig gericht is op het behalen van deze doelstellingen, kan er hierover
geen enkele formele garantie geboden worden.

Een uitgebreid beleggingsuniversum
Het compartiment BNP PARIBAS B FUND II
QUAM Bonds is een belegging van het type
"fonds van fondsen". Het belegt dus niet
rechtstreeks in obligaties en geldmarktinstrumenten, maar in aandelen van
instellingen voor collectieve belegging (ICB)
die zelf beleggen in een ruime waaier
obligaties en/of monetaire instrumenten.

✔ Staatsobligaties
✔ Obligaties op korte, middellange en lange
termijn
✔ Amerikaanse, Japanse en Aziatische
obligaties en obligaties van groeilanden
(met indekking tegen het wisselkoersrisico)
✔ Bedrijfsobligaties, converteerbare, inflatiegebonden en hoogrentende obligaties, …

Het beleggingsuniversum van het compartiment bestaat uit een ruim gamma ICB's van
gerenommeerde beleggingsvennootschappen zoals JP Morgan, Robeco, DWS, BlackRock,
Invesco, … Al deze ICB’s vertonen een heel sterke liquiditeit, wat een soepel en actief beheer
mogelijk maakt. Daardoor kan de samenstelling van de portefeuille ingrijpend en op korte
termijn (om de 2 weken) worden herzien. Het is dus een belegging die uiterst gevoelig is voor
veranderingen op de obligatiemarkten en die er snel op kan inspelen.

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie over dit compartiment of om erop in te schrijven:
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis
telefonisch via het nummer 02 433 41 34
via PC banking op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

BNP PARIBAS B FUND II QUAM Bonds in één oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP PARIBAS B FUND II zonder vooropgestelde vervaldag en zonder
kapitaalbescherming.
Kapitalisatieaandelen (ISIN-code: BE0948710505) en uitkeringsaandelen (ISIN-code: BE0948709499).
Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Beschrijving

Doel van het compartiment
De aandeelhouders laten profiteren van een positief jaarlijks rendement in een omgeving met gecontroleerd risico, waarbij ernaar wordt
gestreefd om de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 2,5% niet te overschrijden. Hoewel het beheer van het compartiment volledig gericht
is op de realisatie van deze doelstelling, kan er geen formele garantie worden gegeven dat ze ook effectief wordt behaald.
Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt in deelbewijzen van ICB’s die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito’s of cash.
Het wisselkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, zal in euro worden afgedekt.
De beleggingsbeslissingen berusten volledig op wiskundige modellen die toelaten om een groot aantal activa op te volgen en alle subjectiviteit bij de constructie van de portefeuille uitsluiten. Het grootste gedeelte van het vermogensuniversum wordt om de twee weken
geanalyseerd met het oog op een dynamische vermogensallocatie naargelang de geldende marktomstandigheden.
Dit compartiment is bestemd voor beleggers met een conservatief profiel.
Het kan ook passen in gespreide portefeuilles met een ander profiel.
Meer informatie over de risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.

Beleggersprofiel

Aanbevolen beleggingshorizon: 3 jaar.
Beleggers worden aangeraden na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is in het licht van hun financiële kennis en ervaring, hun
beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. Bij twijfel worden ze verzocht een beleggingsspecialist van BNP Paribas Fortis te
raadplegen.
Instapkosten: 2,50%.
2% voor alle inschrijvingen via PC banking of telefonisch via het nummer 02 433 41 34.
Uitstapkosten: geen.

Kosten

Beheerscommissie: 0,50% per jaar.
Vergoeding op de prestatie: 10% op het positieve verschil tussen de jaarlijkse prestatie van het compartiment (over het boekjaar) en dat
van de EONIA (gemiddelde gewogen rente van het daggeld in de Eurozone).
Bewaring op effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.

Inschrijven kan op elk moment, op basis van de netto-inventariswaarde.
Betaaldatum: drie bankwerkdagen na de invoering van de kooporder.
BNP Paribas Fortis verzekert gratis de financiële dienst.
Inschrijving

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België:
Volgens de nieuwe fiscale maatregelen die van kracht zijn sinds 1 januari 2013:
- zijn de dividenden van de uitkeringsaandelen onderworpen aan 25% roerende voorheffing;
- de meerwaarden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
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 (TOB):
Distributieaandelen: geen TOB.
Kapitalisatieaandelen: TOB van 1%, enkel bij uitstap (met een maximum van 1.500 EUR per verrichting).
Het uitgifteprospectus en het jongste periodieke verslag van de bevek BNP PARIBAS B FUND II alsook het vereenvoudigd prospectus (of de
documenten met essentiële beleggersinformatie) van het compartiment QUAM Bonds zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en Frans,
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
De inventariswaarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de website www.beama.be/nl > Netto inventariswaarden.

Documentatie

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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