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Het compartiment Sustainable Equity World Plus van het Luxemburgse gemeenschappelijke beleggingsfonds BNP PARIBAS COMFORT staat particuliere beleggers
toe om voorrang te geven aan ondernemingen en projecten die gekozen hebben
voor een duurzame economische omgeving. Het compartiment biedt:
✔ een actief beheerde portefeuille, belegd volgens sociale en ecologische criteria
(maatschappelijke verantwoordelijkheid, solidariteit, …);
✔ de keuze tussen kapitalisatie- of uitkeringsdeelbewijzen.

Duurzame ontwikkeling
De verschillende maatschappelijke spelers worden steeds gevoeliger voor de milieu- en
maatschappelijke gevolgen van hun daden en keuzes. Of ze nu hun imago willen beschermen
of zich willen aanpassen aan de nieuwe reglementeringen, de bedrijven verbinden zich ertoe
om een beleid te voeren dat meer respect heeft voor het milieu, hun werknemers en hun
handelspartners.
Deze evolutie naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen wil beleggingsresultaten verzoenen met maatschappelijk engagement. De beleggingskeuzes die mensen vandaag maken,
laten immers hun invloed gelden op de maatschappij als geheel. Milieuvervuiling, klimaatverandering, uitputting van de natuurlijke rijkdommen,… het zijn maar enkele van de grote
uitdagingen waarop de belegger indirect invloed kan uitoefenen door de beleggingskeuzes die
hij of zij vandaag maakt.
Maar aan een belegging in aandeMaatschappelijk Verantwoorde Belegging (MVB)
len, zelfs een MVB, blijven
De maatschappelijk verantwoorde belegging (MVB) is
niettemin risico’s verbonden. Zoreen beleggingsvorm die ernaar streeft om financiële
gen voor een goede spreiding van
prestaties te behalen en tegelijk een meerwaarde te
de portefeuille is dus essentieel.
bieden op maatschappelijk en/of milieuvlak. Bovenop
Particuliere beleggers die op midde traditionele financiële criteria, integreert de MVB
dellange termijn mikken op
systematisch andere criteria in de evaluatie en de
opportuniteiten in duurzame ontselectie van de activa. Het gaat dan over maatschapwikkeling via een instelling voor
pelijke criteria en criteria i.v.m. milieu en goed bestuur
collectieve belegging, kunnen met
van de onderneming.
BNP PARIBAS COMFORT Sustainable
Equity World Plus hun portefeuille
spreiden. Dit compartiment belegt voornamelijk in kapitalisatieaandelen van andere fondsen
van het open type.

Wilt u graag meer weten of inschrijven?
Onze beleggingsadviseurs zullen u met plezier informatie geven als u meer wilt weten over
dit compartiment en zijn beleggingsbeleid. 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
telefonisch op het nummer 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 Sustainable Equity World Plus bestaat erin om een regelmatige opbrengst te bieden.
Daarom belegt het compartiment minstens 75% van zijn vermogen in kapitalisatieaandelen van andere fondsen van het open type. Deze fondsen zijn zelf
belegd in aandelen uitgegeven door bedrijven die de criteria
voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor het milieu en corporate governance
respecteren in diverse landen.
Het compartiment kan ook beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken
van de index, de 100% MSCI World (NR). En kan dus voor een veel kleiner gedeelte (direct of indirect) beleggen in andere effecten, geldmarktinstrumenten,
derivaten en/of contanten, evenals in schuldbewijzen van alle aard binnen een
bepaalde limiet.

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).

Solidariteit
Het compartiment Sustainable Equity World Plus ondersteunt diverse goede doelen. 0,05% van de ingeschreven bedragen in
het compartiment + 0,05% (elk jaar) van de totaal geïnvesteerde activa in het compartiment worden doorgestort. Waardoor de
belegger het sociale aspect van zijn belegging extra in de verf zet.

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 Sustainable Equity World Plus 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 schommeling van de netto-inventariswaarde van de instellingen voor collectieve belegging die (onrechtstreeks)
beleggen in aandelen (en verwante instrumenten) hangt nauw samen met
de schommeling 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
voor 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 Sustainable Equity World Plus geven een uitvoerige
beschrijving van de risico’s die een belegging in dit compartiment inhoudt.
Die documenten zijn gratis verkrijgbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
Het wordt aanbevolen deze documenten aandachtig te lezen voor elke
beleggingsbeslissing.

Voor welke belegger?
Op grond van de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus
vooral bestemd voor beleggers met een agressief profiel. Binnen bepaalde grenzen kan het echter ook geschikt zijn voor beleggers
met een ander profiel, afhankelijk van de diversificatie van hun portefeuille en het risico dat ze bereid zijn te nemen, uitgezonderd het
conservatieve profiel. Naargelang de geboden beleggingsservice zal BNP Paribas Fortis moeten bepalen of het compartiment passend
of geschikt is voor u, conform de MiFID-gedragsregels.
Meer informatie over de verschillende beleggingsprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.
Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, gaat elke belegger best na of deze beleggingsformule voor hem geschikt is, rekening
houdend met onder meer zijn kennis en ervaring op financieel gebied, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen en eventueel beslissen om niet te beleggen.
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BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus in een oogopslag
Rechtsvorm: nieuw 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 Solidarity Capitalisation’: LU1040910678).
Uitkeringsdeelbewijzen (ISIN-code van de deelbewijzen ’Classic Solidarity Distribution’: LU1040913698).
Beleggingsbeleid
De algemene doelstelling1 van het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus bestaat erin om een regelmatige opbrengst te bieden. Daarom belegt het compartiment minstens 75% van zijn vermogen in kapitalisatieaandelen van andere fondsen van het
open type. Deze fondsen zijn zelf belegd in aandelen uitgegeven door bedrijven die de criteria voor duurzame ontwikkeling met betrekking
tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor het milieu en corporate governance respecteren in diverse landen.
Het compartiment kan ook beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de index, de 100% MSCI World (NR). En kan dus voor een
veel kleiner gedeelte (direct of indirect) beleggen in andere effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en/of contanten, evenals in schuldbewijzen van alle aard binnen een bepaalde limiet.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig gericht is op het behalen van deze doelstelling, kan daar geen garantie voor worden geboden.
De belangrijkste beleggingsrisico’s in dit compartiment staan beschreven op pagina 3.

Risico

Beleggersprofiel

Op grond van de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is het compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus vooral
bestemd voor beleggers met een agressief profiel. Binnen bepaalde grenzen kan het echter ook geschikt zijn voor beleggers met een ander
profiel, afhankelijk van de diversificatie van hun portefeuille en het risico dat ze bereid zijn te nemen, uitgezonderd het conservatieve profiel. Naargelang de geboden beleggingsservice zal BNP Paribas Fortis moeten bepalen of het compartiment passend of geschikt is voor u,
conform de MiFID-gedragsregels.
Meer informatie over de verschillende beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.
Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, gaat elke belegger best na of deze beleggingsformule voor hem geschikt is, rekening houdend
met onder meer zijn kennis en ervaring op financieel gebied, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële positie. Bij twijfel kan hij een
beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.
Initiële inschrijvingsperiode: van 16 april 2014 tot 30 mei 2014 voor 16 uur.
Initiële inschrijvingsprijs: 100 EUR.
Valutadatum betaling: 13 juni 2014.

Inschrijving

Het compartiment wordt gelanceerd op 10 juni 2014. De eerste NIW wordt op 12 juni 2014 berekend.
Na de initiële inschrijvingsperiode is inschrijven elke bankwerkdag (voor 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde.
Betaling: vier bankwerkdagen na doorgeven van de order.
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.

Kosten

Fiscaliteit

Instapkosten: 2,50%.
2% voor elke inschrijving via PC banking of door een telefoontje naar het nummer 02 433 41 34.
0,05% van de in het compartiment ingeschreven bedragen wordt doorgestort aan een selectie van goede doelen.
Uitstapkosten: nihil.
Beheersprovisie: 1,25% per jaar.
0,05% van alle in het compartiment geïnvesteerde activa (saldo) wordt elk jaar doorgestort aan een selectie van goede doelen.
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 3) 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 Sustainable Equity World Plus 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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