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Voor de belegger in aandelen kan de ideale strategie erin bestaat om over een
wereldwijd gediversiﬁeerde portefeuille te beschikken, opgebouwd uit aandelen
van bedrijven die over de beste economische proﬁelen beschikken. Maar hoe
kunnen deze beloftevolle bedrijven geïdentiﬁceerd worden? En hoe de valstrik
van subjectiviteit en aarzelingen op het moment van toewijzing van aandelen in
de portefeuille vermijden?
Dankzij een instelling voor collectieve beleggingen (ICB) kan de particuliere
belegger de fundamentele bedrijfsanalyse overlaten aan beheerspecialisten.
Sommige van deze ICB’s gaan nog verder op het pad van neutraal onderzoek en
baseren zich voor de allocatie van hun activa op kwantitatieve selectiecriteria
die systematisch worden toegepast.

Fundamentele economische factoren
In de zoektocht naar de meest interessante beleggingsmogelijkheden wordt niet altijd de meest
interessante logica gevolgd in de opbouw en het beheer van een internationale aandelenportefeuille. Sommige beleggers baseren hun selectie van dergelijke aandelen op de grootte van het
bedrijf (marktkapitalisatie) of hun waardering alleen. Anderen vertrouwen op hun persoonlijke
overtuigingen.
Vanuit hun ervaring adviseren financiële experten echter om deze selectie te maken in functie
van de intrinsieke waarde van deze bedrijven. Na diepgaand en systematisch onderzoek van
verschillende financiële criteria kunnen dan, volgens hen, die specifieke bedrijven geïdentificeerd
worden die op lange termijn de beste prestaties zouden kunnen optekenen.

Gezond economisch verstand
Om de meest beloftevolle bedrijven te identificeren dringen drie essentiële vragen zich op
alvorens erin te beleggen.

Rentabiliteit
Is het bedrijf rendabel?
Analyse van de winstgevendheid van het bedrijf

Vooruitzichten
Heeft het bedrijf een veelbelovende toekomst?
Analyse van de duurzaamheid
van de bedrijfswinst

Waardering
Is het bedrijf
aantrekkelijk geprijsd?
Identificatie van ondergewaardeerde bedrijven
op de beurs

Maar hoe kunt u, als individuele belegger, de vruchten van deze wereldwijde en moeizaam
uitgevoerde analyse plukken?

Strategie systematisch, objectief en transparant toegepast
Dankzij het compartiment Equity World Quant Selection van de Luxemburgse bevek
BNP Paribas L1, kunt u indirect genieten van een kwantitatieve beleggingsstrategie: objectief
en methodisch.
Via een structuur met een master- en een feedercompartiment (zie toelichting op pagina 2),
streeft u naar het potentieel van een internationale aandelenportefeuille, geselecteerd op basis
van een kwantitatieve analyse van fundamentele economische bedrijfsvoorwaarden, gecombineerd met een systematische en transparante aanpak.
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Bnp Paribas L1 Equity World Quant Selection
Het compartiment BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection is een
feederfonds van het masterfonds Parworld Quant Equity World Guru, een
compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Parworld, beheerd door
de beheersvennootschap BNP Paribas Investment Partners Luxemburg.
De prestaties van het feeder- en masterfonds kunnen uiteenlopend zijn door
de activa die het feederfonds in ondergeschikte mate aanhoudt en eventuele
verschillen in de operationele kosten van beide fondsen.

Beleggingsdoel
Het feederfonds BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection streeft ernaar
– net zoals het masterfonds Parworld Quant Equity World Guru de waarde van zijn activa op middellange termijn te doen aangroeien.

Beleggingsbeleid van het feederfonds
Het compartiment BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection belegt minstens 85% van zijn activa in het masterfonds PARWORLD QUANT Equity World
Guru. Het overige deel, dus maximaal 15% van de activa, kan in bijkomende
liquide activa en afgeleide financiële instrumenten worden belegd die enkel
als dekking worden gebruikt.

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), met en
zonder voorafbepaalde vervaldag.
Feederfonds >< Masterfonds
Een fonds wordt “feeder” genoemd wanneer het
(bijna) al zijn activa belegt in slechts één ander
fonds, “masterfonds” genoemd, dat juridisch onafhankelijk is. Met deze structuur van financiële
producten kan een financiële instelling een vergelijkbaar beheer voorstellen (globalisatie van
het beheer) met verkoopvoorwaarden die beter
zijn aangepast aan haar eigen klanten.

Beleggingsbeleid van het masterfonds
Het masterfonds Parworld Quant Equity World Guru hanteert een dynamische beleggingsbeleid in een kwantitatieve selectie van
wereldwijde aandelen. Deze strategie kan indirect gevolgd worden door in te tekenen op afgeleide producten zoals renteswaps of op
een directe wijze. Het belegt minimaal 75% van zijn activa in aandelen (of gelijkaardige effecten) uitgegeven door bedrijven uit de hele
wereld en kan gebruik maken van derivaten zoals rendementsswaps.
Het saldo, dus maximaal 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, afgeleide instrumenten, geldmarktinstrumenten, of liquiditeiten op voorwaarde dat dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet meer bedragen dan
15% van het vermogen, en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, in ICBE’s of ICB’s.
Voor een goed beheer van de portefeuille en/of voor afdekking, kan het compartiment derivaten afsluiten zoals swaps. Het compartiment kan effectenleentransacties verrichten en terugkoop-overeenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan.
Elke maand wordt een deel van de samenstelling van de portefeuille van het compartiment
Parworld Quant Equity World Guru herzien om alleen de meest veelbelovende bedrijven in de
portefeuille op te nemen op basis van kwantitatieve criteria die op dat moment beschikbaar zijn.
Uit het volledige beleggingsuniversum worden alleen die bedrijven die een goede beoordeling krijgen
volgens de 3 relevantie criteria geselecteerd. Zij vervangen dan de geselecteerde aandelen van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Zo zal bijvoorbeeld de selectie van februari 2014 de onderportefeuille van februari 2013 vervangen.

Volatiliteit
Aandelen en obligaties zijn onderhevig aan opwaartse en neerwaartse koersbewegingen. Voor deze bewegingen kan een vork worden gehanteerd die de positieve en negatieve procentuele afwijking meet ten opzichte van een gemiddelde prestatie. In financiële
taal wordt dit interval volatiliteit genoemd.

Swap
Een swap is een contract van uitwisseling van financiële stromen tussen twee partijen - meestal financiële instellingen - over een
specifieke, vooraf bepaalde periode.
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Voor welke belegger?
Dit product richt zich meer in het bijzonder tot beleggers met een defensief tot agressief risicoproﬁel.
We raden u aan enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de essentiële kenmerken van het product en als u meer in het
bijzonder begrijpt welke risico’s aan het product verbonden zijn.
Als de bank het initiatief neemt om het product aan te bieden, zal zij moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring
beschikt in verband met het product. Is dat niet het geval, dan moet ze u waarschuwen dat het product niet passend is voor u.
Als de bank u het product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of het product geschikt is voor u,
rekening houdende met uw kennis en ervaring in verband met het product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële
draagkracht.
Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.

Belangrijkste risico’s van een belegging in het compartiment
Bnp Paribas L1 Equity World Quant Selection
✔ 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 (indirecte) aandelen in de portefeuille kunnen schommelen, onder meer als gevolg van
negatieve informatie over de vennootschap of de markt. Deze schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en
kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment.
✔ Groeimarktrisico’s: het compartiment belegt (onrechtstreeks) in de groeimarkten en kan dus een hoger dan gemiddelde
volatiliteit hebben door de hoge concentratiegraad, de grotere onzekerheid als gevolg van de mindere kwaliteit van de
beschikbare informatie, de geringere liquiditeit of de grotere gevoeligheid voor wijzigingen in de marktomstandigheden
(op sociaal, politiek of economisch vlak).
✔ Operationeel risico gekoppeld aan de bewaring: sommige markten, en dan vooral de groeimarkten, zijn minder
gereglementeerd dan de meeste internationale markten. Bijgevolg kunnen de diensten verbonden aan de bewaring en de
vereffening van het compartiment op deze markten risicovoller zijn.
✔ Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers
en op het gewenste moment.
✔ Derivatenrisico: wanneer het compartiment belegt in over-the-counter of genoteerde derivaten, streeft het ernaar de
opbrengst van deze posities af te dekken en/of te versterken met een hefboomwerking. De belegger dient te weten dat dit
hefboomeffect de volatiliteit van het compartiment verhoogt.
✔ Tegenpartijrisico: dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen,
zoals betaling, levering en terugbetaling.
Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse bevek BNP Paribas L1 en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Equity World Quant Selection 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 voordat u een
beleggingsbeslissing neemt, zijn gratis in het Nederlands en het Frans verkrijgbaar in het kantoor.

Meer weten of inschrijven?
Om meer te vernemen over het beleggingsbeleid van het compartiment BNP ParIbas L1 Equity World Quant Selection en de
samenstelling van de portefeuille of om erop in te schrijven:
in elk BNP Paribas Fortiskantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
via PC banking en op de site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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Bnp Paribas L1 Equity World Quant Selection in een oogopslag
Rechtsvorm: het compartiment Equity World Quant Selection van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1) is
een feedercompartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Parworld Quant Equity World Guru, zonder vooraf bepaalde vervaldag of
kapitaalbescherming.
Beschrijving

Beheervennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, Filiaal Brussel.
Kapitalisatieaandelen: klasse ‘Classic EUR’ (ISIN-code: LU1056593699).
Distributieaandelen: klasse ‘Classic EUR’ (ISIN-code: LU1056593772).
De doelstellingen en het beleggingsbeleid staan beschreven op pagina 2.

Inschrijven is elke bankwerkdag (vóór 12 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde.

Inschrijving

Op het compartiment BNP ParIbas L1 Equity World Quant Selection 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: 1,40% 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:
- Zijn dividenden van distributieaandelen onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%;
- Is op de meerwaarde geen roerende voorheffing verschuldigd bij afkoop (of verkoop).
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.
- 1,32% TOB bij uitstap, uitsluitend voor kapitalisatieaandelen (maximaal 2.000 EUR per verrichting).

Het prospectus, het laatste periodieke verslag van de bevek BNP ParIbas L1, de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Equity
World Quant Selection en het document met aanvullende informatie met het oog op commercialisering 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

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het beheersreglement en het laatste periodieke verslag van het gemeenschappelijk
beleggingsfonds Parworld Quant Equity World Guru zijn beschikbaar op de site 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 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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