Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

SAFE DYNAMIC W4, een Compartiment van de sicav BNP Paribas L1, afgekort tot BNPP L1
Klasse „Classic Distribution” - ISIN-code: LU0186252531
Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Group

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds behoort tot de categorie van fondsen van fondsen. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te
verhogen door te beleggen in alle types activaklassen. In een scenario van stijgende markten zal het Fonds worden beheerd ten opzichte van de
neutrale spreiding (68,5% aandelen, 10,5% schuldbewijzen en 21% alternatieve beleggingen (zie de definitie in het volledige prospectus)). De beheerder
kan de werkelijke wegingen van de activaklassen aanpassen op basis van de marktomstandigheden en zijn vooruitzichten, binnen de volgende
percentages (aandelen: 40%-90%, schuldbewijzen: 0%-50%, alternatieve beleggingen: 0%-40%). In een scenario van dalende financiële markten zal het
Fonds zichzelf beschermen door een deel van zijn vermogen te beleggen in geldmarktinstrumenten en schuldbewijzen met een gemiddelde looptijd van
minder dan 12 maanden die in euro luiden. Wanneer dergelijke beleggingen echter niet geschikt worden bevonden, kan het Fonds direct beleggen in
onderliggende activa.
Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van een interne index, waarvan de onderliggende sectoren de
volgende wegingen hebben: 68,5% aandelen + 10,5% obligaties + 21% andere.
Er kan een dividend worden uitgekeerd.
De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
.
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Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van
het toekomstig risicoprofiel.
De risicocategorie van een Fonds is een indicatie maar geen doel of
garantie en kan veranderen na verloop van tijd.
De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging
gaat.
Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
Dit compartiment belegt in verschillende activaklassen. Zijn
standaardactivamix omvat een groot aandeel van risicovolle activa en
een kleiner aandeel van minder risicovolle activa, wat het niveau van
de indicator verklaart. De beleggingsstrategie streeft er bovendien
naar verliezen te beperken tijdens periodes van één jaar.
Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingstermijn.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden
niet (voldoende) weergegeven door de indicator:
Kredietrisico: Dit risico heeft betrekking op het vermogen van een
emittent om zijn verplichtingen na te komen: een ratingverlaging van
een uitgifte of een emittent kan leiden tot een waardevermindering
van de obligaties waarin het compartiment heeft belegd.
Liquiditeitsrisico: Dit risico ontstaat in geval van problemen om een
effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste
ogenblik door een gebrek aan kopers.
Voor meer informatie over de risico's kunt u het deel 'Beleggingsrisico's' in
het prospectus van het Fonds raadplegen, op www.bnpparibas-ip.com.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
Deze instapvergoedingen zijn maximumpercentages. In sommige
gevallen betaalt u mogelijk minder. U verneemt hier meer over bij uw
financieel adviseur.
De hier vermelde lopende kosten zijn een raming van de kosten. Door een
recente wijziging in de vergoedingenstructuur wordt er een raming
gebruikt in plaats van een ex-postcijfer.
Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet:
de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de
instap-/uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of
verkopen van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve
belegging.
In geval van conversie kan aan de beleggers een vergoeding van
maximaal 1,50% in rekening worden gebracht.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

3,00%

Uitstapvergoeding

Nee

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden onttrokken
2,19%

Lopende kosten

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken

Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel 'Vergoedingen en
kosten'
in
het
prospectus
van
het
Fonds
raadplegen,
opwww.bnpparibas-ip.com.

Nee

Prestatievergoeding

.

In het verleden behaalde resultaten
In dit jaar/deze jaren bezat het fonds andere kenmerken.
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Deze rendementsgegevens gelden voor de aandelenklassen waarvan
de NIW continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31
december.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
Bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten is rekening
gehouden met de lopende kosten van het Fonds. Er is geen rekening
gehouden
met
instap-/uitstapvergoedingen
en
de
conversievergoeding.
De aandelenklasse is geïntroduceerd op 1 april 2004.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
De
rendementsopbrengsten
zijn
gebaseerd
op
de
netto-inventariswaarde, met herbelegging van uitkeerbare inkomsten.

SAFE DYNAMIC W4 - Classic
Referentie-index
A: In deze jaren bezat het Fonds andere kenmerken.
.

Praktische informatie
Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Meer informatie over het Fonds, inclusief het recentste Prospectus, de recentst gepubliceerde prijzen van de aandelen, het jaar- en het
halfjaarverslag, is kosteloos beschikbaar in het Engels bij BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, of online op
www.bnpparibas-ip.com.
De Luxemburgse belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen
verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
Beleggers kunnen overstappen tussen Fondsen van BNP Paribas L1. Raadpleeg het prospectus of uw financieel adviseur voor meer informatie
hierover.
.

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur
Financier”.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 maart 2015.
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