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Water is een kostbare maar schaarse hulpbron. Het vormt een van de grootste en
misschien zelfs de belangrijkste uitdaging van de 21e eeuw. Volgens de VN zal
tegen 2025 namelijk twee derde van de wereldbevolking af te rekenen krijgen met
waterstress, een structureel watertekort met andere woorden. Er zit dus niets
anders op dan wereldwijd in water te investeren.
Op lange termijn biedt de watersector de belegger dus verschillende bronnen met
groeipotentieel. Dankzij het compartiment Equity World Aqua van de
Luxemburgse sicav BNP PARIBAS L1 mikt u met voldoende diversificatie op dit
wereldwijde beurspotentieel. Dit doet u door de essentiële sectoranalyse toe te
vertrouwen aan deskundige beheerspecialisten.

Drie groeipijlers op lange termijn
1. Pijlsnel stijgende vraag naar water
➞ Versnelling van de bevolkingsgroei: door de snelle groei van de wereldbevolking is de wateronttrekking de voorbije 50 jaar verdrievoudigd. Volgens het International Water Management
Institute kan de vraag naar water de komende 20 jaar met 10% tot 12% per jaar toenemen.
➞ Snelle stijging van de stedelijke bevolking: de stadsbewoners zullen nog voor 2030 zowat
60% van de wereldbevolking uitmaken. De toename van de stedelijke bevolking zal haast
uitsluitend (95%) plaatsvinden in de ontwikkelingslanden.
➞ Geografische wanverhoudingen: de toegang tot water is ongelijk verdeeld over de wereld.
- 85% van de wereldbevolking woont in de droogste helft van de aarde.
- In China vinden we 21% van de wereldbevolking, maar slechts 7% van de waterreserves.
➞ Verbetering van de levensstandaard: het waterverbruik stijgt samen met de levensstandaard,
vooral via de landbouw die 70% van het wereldwijde zoetwater gebruikt.

2. Slecht werkende of onbestaande voorzieningen
➞ In de ontwikkelde landen zijn de voorzieningen verouderd. Twee voorbeelden:
- in de Verenigde Staten zullen de vervanging en herstelling van de watervoorzieningen de
komende 20 jaar zowat 1.000 miljard dollar kosten;
- in Londen gaat 25% van het water verloren door lekken die te wijten zijn aan de oude infrastructuur.
➞ In de ontwikkelingslanden bestaat de uitdaging erin om iedereen toegang te geven tot drinkwater. Een uitdaging van formaat als je bedenkt dat in 2010
- 800 miljoen mensen geen drinkwater hadden, en
- 2,5 miljard mensen niet over sanitair beschikten.

3. Toenemende bewustwording en reglementering
➞ De problematiek van de waterverontreiniging wordt almaar ernstiger genomen. Zo heeft
China het ambitieuze doel om 85% van zijn afvalwater te behandelen, waarvoor het tegen
2015 1.200 waterzuiveringsstations wil bouwen.
➞ Er wordt gewerkt aan een waterwetgeving, en die omvat ook de reglementering voor de sectoren die een negatieve impact hebben op het beheer van de waterhulpbronnen, onder meer
in Europa, waar de ondergrondse waterbekkens uitgeput raken.
Informatiebron: Water in a changing world, feiten en cijfers uit het derde rapport van de Verenigde Naties over de ontwikkeling van waterhulpbronnen (2010).
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BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua
Het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua is een feederfonds
van het masterfonds BNP PARIBAS AQUA, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht, beheerd door de beheervennootschap BNP
Paribas Asset Management S.A.S. (in België niet publiek verkocht).
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 Aqua streeft ernaar de
waarde van zijn activa op middellange termijn te doen aangroeien.
Ook het masterfonds BNP PARIBAS AQUA wil de waarde van zijn activa op
middellange termijn doen aangroeien (over een beleggingshorizon van
minimaal 5 jaar).

Beleggingsbeleid

Het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua belegt minstens
85% van zijn activa in het masterfonds BNP PARIBAS AQUA. Het overige
deel, dus maximaal 15% van de activa, kan in bijkomende liquiditeiten
en afgeleide financiële instrumenten worden belegd die enkel als dekking worden gebruikt.

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 beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (sicavs) en
gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF).
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.

Het masterfonds BNP PARIBAS AQUA belegt minstens 90% van zijn activa rechtstreeks of onrechtstreeks (via beleggingen in ICB’s/ICBE’s
en/of afgeleide financiële instrumenten) in aandelen uitgegeven door internationale bedrijven, inclusief ondernemingen in de groeilanden, die:
• minstens 20% van hun activiteit uitoefenen in de water- en/of aanverwante sectoren;
• de criteria voor duurzame ontwikkeling naleven (maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en/of deugdelijk
bestuur);
• zich onderscheiden door de kwaliteit van hun ﬁnanciële structuur en/of het groeipotentieel van hun winsten.
Het overige deel, namelijk maximaal 10% van de activa, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten.
De belegging in ICB’s of ICBE’s is beperkt tot 10% van de activa.

Voor welke belegger?
Het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua 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.
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Belangrijkste risico’s van een belegging in het compartiment
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua
✔ 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 (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 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.
Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse sicav BNP PARIBAS L1 en de Essentiële Beleggersinformatie van het compartiment
Equity World Aqua geven samen een beschrijving van alle risico’s die een belegging in deze compartimenten inhoudt.
Deze documenten, die u best aandachtig leest voordat u een beleggingsbeslissing neemt, zijn gratis in het Nederlands en het
Frans verkrijgbaar in het kantoor.

Voor meer informatie of om in te schrijven ...
Voor meer informatie over het beleggingsbeleid van het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua en de samenstelling van
de portefeuille, of om erop in te schrijven:
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua in een oogopslag
Rechtsvorm: dit compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 (afgekort BNPP L1) is een feedercompartiment van het
gemeenschappelijke beleggingsfonds naar Frans recht BNP PARIBAS AQUA , zonder vooraf bepaalde vervaldag of kapitaalbescherming.
Het gemeenschappelijke beleggingsfonds BNP PARIBAS AQUA wordt niet publiek verkocht in België.
Beschrijving

Beheervennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, Filiaal Brussel.
Kapitalisatieaandelen: klasse ‘Classic Capitalisation’ (ISIN-code: LU0831546592).
Distributieaandelen: klasse ‘Classic Distribution’ (ISIN-code: LU0982367327).
Doelstelling en beleggingsbeleid
Het feederfonds BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua streeft ernaar de waarde van zijn activa op middellange termijn te doen aangroeien.
Er kan geen enkele waarborg gegeven worden inzake het behalen van deze doelstelling.
Het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua belegt minstens 85% van zijn activa in het masterfonds BNP PARIBAS AQUA. Het overige
deel, dus maximaal 15% van de activa, kan in bijkomende liquiditeiten en afgeleide financiële instrumenten worden belegd die enkel als
dekking worden gebruikt.
De doelstelling en het beleggingsbeleid van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS AQUA staan beschreven op pagina 2.
Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 12 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde.

Inschrijving

Op het compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua 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: geen.
Beheerprovisie: 1,50% per jaar.

Kosten

Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Op grond van de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, is op de meerwaarden van dit compartiment van de sicav BNP PARIBAS L1
geen roerende voorheffing verschuldigd bij afkoop (of verkoop). Op de dividenden is 25% roerende voorheffing verschuldigd.

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime 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 sicav BNP PARIBAS L1, de Essentiële Beleggersinformatie van het compartiment
Equity World Aqua 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. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services,
Filiaal Brussel, dat de financiële dienstverlening verzorgt. Bovendien vindt u ze ook op de website www.bnpparibas-ip.be

Documentatie

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het beheerreglement en het laatste periodieke verslag van het gemeenschappelijk
beleggingsfonds BNP PARIBAS AQUA zijn beschikbaar op de site www.bnpparibas-ip.com
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 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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