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Hoewel het potentiële rendement en de diversiﬁcatie uw belangrijkste
prioriteiten blijven, wilt u ook een sociale en duurzame dimensie geven aan uw
beleggingskeuzes.
Het compartiment Sustainable Active Allocation van de Luxemburgse sicav BNP
PARIBAS L1 stelt u het volgende voor:
✔ een ruim gediversiﬁeerde portefeuille, rechtstreeks of onrechtstreeks belegd
in obligaties in euro en in internationale aandelen van bedrijven die voldoen
aan speciﬁeke criteria op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur (ESG),
of die concrete oplossingen voorstellen voor de grote uitdagingen van een
duurzame wereld;
✔ een dynamisch en ﬂexibel beheer dat gericht is op risicocontrole.
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. Die evolutie, die zich algemeen lijkt te verspreiden, wordt vaak ‘duurzame ontwikkeling’
genoemd. Ze wil voor de wereldeconomie een gezonde groei op lange termijn verzekeren.

Maatschappelijk Verantwoorde Belegging (MVB)

Deze nieuwe trends hebben ook hun weg gevonden naar de beleggingswereld, onder de vorm
van maatschappelijk verantwoorde beleggingen. De vraag ernaar is vandaag in volle bloei.
De maatschappelijk verantwoorde belegging (MVB) is een beleggingsvorm die ernaar streeft om
financiële prestaties te behalen en tegelijk een meerwaarde te bieden op maatschappelijk en/of
milieuvlak. Bovenop de traditionele financiële criteria, integreert de MVB systematisch andere
criteria bij de evaluatie en de selectie van de activa om dat doel te verwezenlijken. Het gaat dan
over maatschappelijke criteria en criteria i.v.m. milieu en goed bestuur van de onderneming.
Doel is uiteraard niet om het potentiële rendement nadelig te beïnvloeden. Door duurzame
criteria kunnen wel bedrijven worden geselecteerd die op lange termijn het best gewapend zijn.
Ze kozen er namelijk voor om vooruit te denken door hun energiekosten te verlagen, de milieurisico’s onder controle te houden en/of producten en diensten aan te bieden die bijdragen tot het
oplossen van de maatschappelijke en milieuproblematiek. Door de basis van hun groei op lange
termijn te consolideren, versterken ze hun imago bij hun klanten ... en bij de beleggers.

BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation

Een MVB-portefeuille blijft onderworpen aan de basisregels van het beleggen:
➡ intekenen vanuit een (middel)langetermijnperspectief,
➡ zorgen voor een goede spreiding van de activacategorieën in de portefeuille en voor voldoende diversificatie van elke categorie, en
➡ permanent de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan de marktomstandigheden
en de macro-economische vooruitzichten.
Om de opportuniteiten in het universum van de maatschappelijk verantwoorde belegging te
benutten en het risico gekoppeld aan een gemengde portefeuille (samengesteld uit obligaties en aandelen) te proberen te beperken, combineert het compartiment BNP PARIBAS L1
Sustainable Active Allocation
✔ een originele en vernieuwende MVB-aanpak,
✔ een op wereldschaal gediversifieerde portefeuille,
✔ een focus op obligatiebeleggingen,
✔ een dynamisch beheer, en
✔ een ﬂexibele spreiding.
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Beleggingspolitiek
Het compartiment Sustainable Active Allocation mikt op de groei van de waarde van zijn activa op middellange termijn. Dit gebeurt
door rechtstreeks of onrechtstreeks (via instellingen voor collectieve belegging) te beleggen in obligaties uitgegeven in euro en in
internationale aandelen, uitgegeven door vennootschappen die geselecteerd worden via een MVB-filter (Maatschappelijk Verantwoorde Belegging) . Daarnaast kan er ook belegd worden in alle andere financiële instrumenten die afgeleid zijn van deze activa.
Met andere woorden: om in de portefeuille te worden opgenomen, moeten de emittenten voldoen aan specifieke criteria in verband
met duurzame ontwikkeling inzake
✔ milieubescherming: vervuilende uitstoot onder controle houden, afvalbeheer,…;
✔ sociale verantwoordelijkheid: respect voor mensenrechten;
✔ goed bestuur: ethische manier van werken, strijd tegen corruptie…

Duurzaam én solidair

Dankzij de aandelenklasse “Classic Solidarity” voegt het compartiment BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation een solidair
aspect toe aan uw belegging omdat ze financiële steun verleent aan het Rode Kruis Vlaanderen, enerzijds door 0,05% af te staan
van elk bedrag waarop in de aandelenklasse “Classic Solidarity” wordt ingeschreven, en anderzijds door elk jaar 0,05% af te staan
van de totale activa die in deze aandelenklasse wordt belegd.

Een flexibele en dynamische allocatie om te proberen het risico te beperken
Bij normale marktomstandigheden ligt de nadruk op obligaties. De basisverdeling van de
portefeuille bestaat daarom voor 75% uit obligaties en voor 25% uit aandelen.
Om te proberen een betere prestatie van het compartiment neer te zetten, kan de beheerder
toch afwijken van deze basisverdeling, in functie van de marktomstandigheden en zijn
eigen vooruitzichten. Wel moeten steeds volgende grenzen gerespecteerd blijven:
Obligaties: van 50% tot 100% >< Aandelen: van 0% tot 50%.

Basisverdeling van de portefeuille

75% Obligaties

Uiterste verdelingen van de portefeuille

Minimum
Obligaties
= 50%

Een MVB-selectie
Obligaties: benadering ‘Best in Class’
Het Obligatiegedeelte van de portefeuille
bedraagt steeds minstens 50%. Er wordt
rechtstreeks en onrechtstreeks belegd in
obligaties van emittenten die zich onderscheiden door hun engagement op
sociaal vlak en in verband met milieu.

Deze emittenten worden gekozen via een
benadering ‘Best in Class’. Bij deze benadering worden hun activiteiten, producten en
diensten geëvalueerd op basis van specifieke criteria inzake milieubewustzijn, sociaal
gedrag en goed bestuur.

Aandelen: thematische benadering
Het Aandelengedeelte bedraagt nooit meer dan 50% van
de portefeuille. Er wordt rechtstreeks en onrechtstreeks
belegd in aandelen van vennootschappen met een sterke
toegevoegde waarde op sociaal vlak en in verband met
milieu. Daarom moeten ze concrete antwoorden bieden op
de belangrijkste uitdagingen in verband met duurzaamheid (zie tabel hieronder) in Europa en in de wereld.

25%
Aandelen

Maximum
Aandelen
= 50%

Maximum Obligaties = 100%

Een thematische analyse probeert de ondernemingen vast te leggen waarvan de producten en diensten
- bijdragen tot een oplossing voor de problemen in verband met
milieu en duurzame ontwikkeling;
- een positieve en duurzame impact hebben op het milieu en het
sociaal klimaat.

Overzicht van mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen in het Aandelengedeelte
Milieu
•
•
•
•
•
•
•

Alternatieve en hernieuwbare energie
Energie-efficiëntie
Infrastructuur en technologie i.v.m. waterzuivering
Milieuverontreiniging onder controle houden
Afvalbeheer
Overige diensten i.v.m. milieu
…
Menselijke ontwikkeling

• Toegang tot voedsel
• Toegang tot gezondheidszorg
• Sociale uitdagingen (veroudering van de bevolking, uitdagingen volksgezondheid, …)
• Duurzame sociaal-economische ontwikkeling
• …
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Water
• Onevenwicht tussen aanbod en vraag van water op wereldschaal
• Bevolkingsaangroei in groeilanden
• Verouderde infrastructuur in ontwikkelde landen
• Strengere regelgeving i.v.m. waterkwaliteit
• …
Duurzaam vastgoed
• CO2-uitstoot via gebouwen (30% van de CO2-uitstoot op
wereldschaal)
• Stijgende vraag naar energie gelinkt aan vastgoed
• Nieuwe regelgeving voor energieconsumptie van gebouwen
in Europa
• …
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Voor welke belegger?
Het compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active Allocation 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 verbonden aan een belegging in het
compartiment BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation
De risico’s van een belegging in dit compartiment hangen nauw samen met de percentages die belegd zijn in de verschillende
activacategorieën.
✔ Kapitaalrisico: de belegger moet zich ervan bewust zijn dat de prestatie van het compartiment verschillend kan zijn van de
doelstelling en dat de waarde van de belegging zowel kan stijgen als dalen. In geval van terugkoop (verkoop) zou hij zijn
oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) dus niet volledig terugbetaald kunnen krijgen.
✔ Kredietrisico: dit risico gaat over de mogelijkheid van de emittent om zijn verplichtingen na te komen. De neerwaartse
herziening van de rating van een emissie of een emittent kan een daling met zich meebrengen van de waarde van de activa
die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen. Dit zal een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het
compartiment.
✔ Risico’s verbonden aan de aandelenmarkten: de schommelingen van de netto-inventariswaarden van de instellingen voor
collectieve beleggingen in aandelen (en in verwante instrumenten) zijn nauw verbonden aan de schommelingen van de
aandelen die (onrechtstreeks) deel uitmaken van de portefeuille, in het bijzonder te wijten aan negatieve informatie over de
vennootschap of de markt. Deze schommelingen worden vaak versterkt op korte termijn en kunnen een negatieve impact
hebben op de globale prestatie van het compartiment.
✔ Liquiditeitsrisico: een tekort aan kopers kan ervoor zorgen dat het moeilijk is om een activa te verkopen tegen een correcte
marktprijs en op het gewenste moment.
Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse sicav BNP PARIBAS L1 en de documenten met essentiële beleggersinformatie van
het compartiment Sustainable Active Allocation beschrijven het geheel van de risico’s van een belegging in dit compartiment.
Het wordt aanbevolen deze documenten aandachtig te lezen voor elke beleggingsbeslissing. Ze zijn gratis te verkrijgen in het
Nederlands en Frans in elk kantoor.

Meer weten of inschrijven?
Voor meer informatie over de beleggingspolitiek van het compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active Allocation en de samenstelling van zijn portefeuille, of om 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 Sustainable Active Allocation in een oogopslag
Rechtsvorm: compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht BNP ParIbas L1 (afgekort BNPP L1), zonder vooraf bepaalde vervaldag en
zonder kapitaalbescherming.
Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, Brussels filiaal.
Beschrijving

Distributieaandelen: klasse ”Classic Solidarity” (ISIN-code: LU1056595710)
Kapitalisatieaandelen: klasse “Classic Solidarity” (ISIN-code: LU1056595637)
De doelstellingen en de beleggingspolitiek staan beschreven op pagina 2.

Financiële steun aan het Rode Kruis Vlaanderen
0,05% van de in de aandelenklasse ”Classic Solidarity” ingeschreven bedragen wordt doorgestort aan het Rode Kruis Vlaanderen.
0,05% van de in de aandelenklasse ”Classic Solidarity” geïnvesteerde activa wordt doorgestort aan het Rode Kruis Vlaanderen.
Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde.
De betaling gebeurt vier bankwerkdagen na de datum van de order.

Inschrijving

Op het compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active Allocation kan via Flexinvest worden ingeschreven.
Flexinvest is een beleggingsplan dat BNP Paribas Fortis voorstelt als promotor. Flexinvest koppelt het gemak van het automatische sparen
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: geen.
Beheersvergoeding: 1,50% per jaar.
Kosten

Fiscaliteit

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

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Volgens de huidige fiscale wetgeving:
• op de dividenden is 25% roerende voorheffing 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.
- 1,32% TOB bij uitstap, uitsluitend voor kapitalisatieaandelen (maximaal 2.000 EUR per verrichting).
Het prospectus en het laatste periodieke verslag van de sicav BNP ParIbas L1, alsook de Documenten met essentiële beleggersinformatie
van het compartiment Sustainable Active Allocation, zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans, in elk kantoor van BNP Paribas
Fortis. Ze kunnen eveneens verkregen worden bij BNP Paribas Securities Services (Brussels filiaal), dat de financiële dienst verzorgt, en op
de site www.bnpparibas-ip.be

Documentatie

De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de site 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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