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KENNISGEVING
Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk
aanbod of verzoek niet is toegestaan.
BNP PARIBAS Comfort (het ‘Fonds’) is in Luxemburg erkend als Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE). De verkoop
van zijn deelbewijzen is specifiek toegestaan in Luxemburg en België. Niet alle compartimenten, categorieën en klassen van
deelbewijzen zijn noodzakelijkerwijze in deze landen geregistreerd. Potentiële beleggers dienen, alvorens in te schrijven, informatie in te
winnen over de compartimenten, categorieën en klassen van deelbewijzen die verkocht mogen worden in het land waar zij wonen, en
over de eventuele beperkingen die eigen zijn aan elk land.
In het bijzonder zijn de deelbewijzen van het Fonds niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire
bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden
ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen
of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de deelbewijzen van het
Fonds niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht.
Dit document mag niet worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld in Ierland of zijn grondgebied of bezittingen, noch worden
overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land
zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. De deelbewijzen van het Fonds mogen niet aan deze personen worden aangeboden
of verkocht.
Verder mag niemand zich baseren op andere informatie dan de informatie die is beschreven in het Prospectus en in de documenten die
hierin worden vermeld en die door het publiek kunnen worden geraadpleegd. De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij neemt
de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de informatie in het Prospectus op de publicatiedatum.
Tot slot kunnen er bijgewerkte versies van het Prospectus worden uitgegeven waarin rekening wordt gehouden met de toevoeging of
verwijdering van compartimenten en alle belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht aan de structuur en de werkwijzen van het Fonds.
Het wordt derhalve aan de inschrijvers aanbevolen om eventuele recentere documenten aan te vragen zoals vermeld in het deel
‘Informatie voor de houders van deelbewijzen’. Het wordt de inschrijvers eveneens aanbevolen zich te laten adviseren over de wetten
en reglementeringen (onder meer over het belastingstelsel en de deviezencontroles) die van toepassing zijn op de inschrijving op en de
aankoop, het houden en het verkopen van deelbewijzen in hun plaats van herkomst, verblijfplaats en domicilie.
Dit Prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien
dit recenter is dan het Jaarverslag.
In geval van tegenstrijdigheid of indien de betekenis van een woord of zin in een vertaling van dit Prospectus dubbelzinnig is, is alleen
de Engelse versie rechtsgeldig.

BNP PARIBAS COMFORT - Prospectus - Deel I - versie van APRIL 2014
2 / 43

INHOUD

DEEL I VAN HET PROSPECTUS

Inhoud ................................................................................................................................................................ 3
Algemene informatie .......................................................................................................................................... 4
Glossarium ......................................................................................................................................................... 6
Algemene bepalingen ........................................................................................................................................ 9
Bestuur en Beheer ........................................................................................................................................... 10
Beleggingsbeleid, -doelstellingen, -beperkingen en -technieken .................................................................... 11
De deelbewijzen .............................................................................................................................................. 12
Netto-inventariswaarde .................................................................................................................................... 16
Fiscale bepalingen ........................................................................................................................................... 19
Informatie voor houders van deelbewijzen ...................................................................................................... 21
Bijlage 1 – Beleggingsbeperkingen ................................................................................................................. 22
Bijlage 2 – Technieken, financiële instrumenten en beleggingsbeleid ............................................................ 26
Bijlage 3 – Beleggingsrisico's .......................................................................................................................... 32
Bijlage 4 - Gezamenlijk beheer ........................................................................................................................ 35
Bijlage 5 – Procedures voor vereffening, fusie, overdracht en splitsing .......................................................... 36
DEEL II VAN HET PROSPECTUS

BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund ........................................................................................................... 38
BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe .............................................................................. 40
BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus ............................................................................ 42
Voor elk van de compartimenten is er een informatiesectie opgesteld. Hierin worden voor elk compartiment het beleggingsbeleid, de
beleggingsdoelstelling, de kenmerken van de deelbewijzen, hun boekhoudkundige valuta, hun waarderingsdag, de voorwaarden voor
inschrijving, terugkoop en/of omzetting, de toepasselijke kosten en in voorkomend geval een chronologisch overzicht en andere
bijzonderheden van het betreffende compartiment beschreven. Beleggers worden erop gewezen dat op elk compartiment het algemene
stelsel zal worden toegepast dat in Deel I van het Prospectus is uiteengezet, tenzij Deel II anderszins bepaalt.
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ALGEMENE INFORMATIE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Groothertogdom Luxemburg
BEHEERMAATSCHAPPIJ
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Groothertogdom Luxemburg
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheermaatschappij zoals bedoeld in hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van
17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging.
De Beheermaatschappij draagt zorg voor de administratie, het portefeuillebeheer en de verkoop.
RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ
Voorzitter
Dhr. Marc RAYNAUD, Head of Global Funds Solutions, BNP Paribas Investment Partners, Parijs
Leden
Dhr. Marnix ARICKX, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners, Brussel
Dhr. Stéphane BRUNET,Chief Executive Officer, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange
Mevr. Charlotte DENNERY, Chief Operating Officer, BNP Paribas Investment Partners, Parijs
Dhr. Max DIULIUS, Deputy CEO, Alternative Investments and Incubation, BNP Paribas Investment Partners, Parijs
Dhr. Anthony FINAN, Deputy Head of Distributors Business Line, BNP Paribas Investment Partners, Parijs
Dhr. Carlo THILL, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij, BGL BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg
De berekening van de netto-inventariswaarde wordt gedelegeerd aan:
BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Groothertogdom Luxemburg
De functies van transferagent en registerhouder zijn gedelegeerd aan:
BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Groothertogdom Luxemburg
BELEGGINGSBEHEERDERS
Beheerentiteiten van de BNP Paribas Group management:


BNP Paribas Asset Management S.A.S
1, boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk
Een Franse vennootschap, opgericht op 28 juli 1980



BNP Paribas Investment Partners UK Ltd.
5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk
Een Britse vennootschap, opgericht op 27 februari 1990



BNP Paribas Investment Partners Belgium (afgekort tot: BNPP IP Belgium)
Vooruitgangsstraat, 55, 1210 Brussel, België
Een Belgische vennootschap, opgericht op 30 juni 2006



BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V.
Burgerweeshuispad – Tripolis 200, PO Box 71770, NL – 1008 DG Amsterdam, Nederland
Een Nederlandse vennootschap, opgericht op 23 april 1982



Theam S.A.S
1, boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk
Een Franse vennootschap, opgericht op 27 december 1999

ADVISEUR


FundQuest Advisor
1, boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk
Een Franse vennootschap, opgericht op 21 oktober 1994
Optredend als adviseur voor de selectie van doelfondsen
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DEPOTBANK / BETAALKANTOOR
BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Groothertogdom Luxemburg
BEDRIJFSREVISOR
PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative
400, Route d’Esch
B.P. 1443
L - 1014 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
BEHEERREGLEMENT
Het Fonds is geïntroduceerd op 28 juli 2005 met publicatie in het Mémorial, Receuil Spécial des Sociétés et Associations (het
“Mémorial“).
Het beheerreglement is verschillende malen gewijzigd, het meest recent op 2 december 2013, met publicatie in het “Mémorial“.
De recentste versie van het Beheerreglement werd ingediend bij het Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg, waar iedere
betrokkene ze kan raadplegen en er een kopie van kan krijgen (website www.rcsl.lu).
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GLOSSARIUM
In dit document hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis. De onderstaande terminologie is een generische lijst van
termen. Sommige termen komen mogelijk dus niet voor in dit document.
Beleggingen met absoluut
rendement:

Beleggingen die trachten positieve rendementen te behalen door gebruik te maken van technieken
voor beleggingsbeheer die verschillen van de technieken die voor traditionele beleggingsfondsen
worden gebruikt, zoals short verkopen, futures, opties, derivaten, arbitrage en hefboomwerking.

Boekhoudkundige valuta:

Valuta waarin de activa van een compartiment zijn uitgedrukt om boekhoudkundige redenen, die
kan verschillen van de waarderingsvaluta van de categorie van deelbewijzen.

Active trading:

Inschrijvings-, omzettings- of terugkooptransacties in een en hetzelfde compartiment die binnen een
korte tijdspanne en voor een aanzienlijk bedrag plaatsvinden, gewoonlijk met het oog op winst op
korte termijn. Deze praktijk is nadelig voor de andere houders van deelbewijzen, aangezien dit een
impact heeft op het rendement van het compartiment en het normale beheer van de activa verstoort.

Alternatieve beleggingen:

Beleggingen buiten de traditionele activacategorieën van aandelen, schuldbewijzen en contanten:
zij omvatten ICBE's/ICB's met alternatieve strategieën voor zover zij beantwoorden aan de
vereisten van alinea 1. punt e) van Bijlage 1 van Deel I van het Prospectus, managed futures,
vastgoedbeleggingen,
grondstoffenbeleggingen,
inflatiegekoppelde
producten
en
derivatencontracten. Bij alternatieve beleggingen kunnen de volgende strategieën worden
gehanteerd: Equity Long / Short, Equity Market Neutral, Convertible Arbitrage, Fixed Income
Arbitrage (yield curve arbitrage of corporate spread arbitrage), Global Macro, Distressed Securities,
Multi-strategy, Managed Futures, Take-over / merger arbitrage, Volatility arbitrage en Total Return.

Toegestane beleggers:

Beleggers die specifiek zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij

CDS:

Credit Default Swap

CFD:

Contract for Difference

Liefdadigheidsvergoeding:

Vergoeding die volledig wordt betaald aan niet-gouvernementele organisaties en/of andere
liefdadigheidsorganisaties (de “liefdadigheidsorganisaties”) die zijn uitgekozen door de Raad van
Bestuur van de Beheermaatschappij. De lijst van uitgekozen liefdadigheidsorganisaties is
beschikbaar in de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds.

Circulaire 08/356:

Circulaire uitgegeven door de CSSF op 4 juni 2008 betreffende de regels voor de instellingen voor
collectieve belegging die gebruik maken van bepaalde technieken en instrumenten die als voorwerp
effecten en instrumenten van de geldmarkt hebben. Dit document is verkrijgbaar op de website van
de CSSF (www.cssf.lu).

Circulaire 11/512:

Circulaire uitgegeven door de CSSF op 30 mei 2011 betreffende: a) de presentatie van de
belangrijkste reglementaire wijzigingen in het risicobeheer na de publicatie van CSSF-verordening
10-4 en verduidelijkingen van de ESMA; b) verdere verduidelijking van de CSSF van de regels voor
risicobeheer; c) definitie van de inhoud en het formaat van het risicobeheerproces dat aan de CSSF
moet worden gecommuniceerd. Dit document is verkrijgbaar op de website van de CSSF
(www.cssf.lu).
Circulaire uitgegeven door de CSSF op 18 februari 2013 met betrekking tot de ESMA-richtlijnen
betreffende ETF's en andere kwesties in verband met ICBE's. Dit document is verkrijgbaar op de
website van de CSSF (www.cssf.lu).

Circulaire 13/559:

Grondstoffenbeleggingen:

Beleggingen in instrumenten die gebaseerd zijn op grondstoffen

CSSF:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, de toezichthouder voor ICB's in het
Groothertogdom Luxemburg.

Valuta's:.

EUR: euro

Richtlijn 78/660:

De Europese Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978, betreffende de jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen, zoals gewijzigd.

Richtlijn 83/349:

De Europese Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983, betreffende de geconsolideerde
jaarrekening, zoals gewijzigd.

Richtlijn 2003/48:

De Europese richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003, betreffende de belastingheffing op
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen

Richtlijn 2004/39:

De Europese Richtlijn 2004/39/EG van de Raad van 21 april 2004 over markten van financiële
instrumenten.

Richtlijn 2006/48:

De Europese Richtlijn 2006/48/EG van de Raad van 14 juni 2006 betreffende de sector van de
kredietinstellingen.

Richtlijn 2009/65:

De Europese Richtlijn 2009/65/EG van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (UCITS IV)

Distributievergoeding:

Vergoeding die maandelijks wordt berekend en geheven op het gemiddelde nettovermogen van een
compartiment, een categorie of een klasse van deelbewijzen, die wordt uitbetaald aan de
Beheermaatschappij en die dient om de vergoeding van de distributeurs te dekken, als aanvulling
op het deel van de beheervergoeding die zij ontvangen.

EDS:

Equity Default Swap

EER:

Europese Economische Ruimte
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Opkomende markten:

Landen die geen lid waren van de OESO vóór 1 januari 1994, samen met Turkije.

ESMA:

European Securities and Markets Authority, in het Nederlands Europese Autoriteit voor Effecten en
Markten (EAEM)

ESMA/2011/112:

Richtlijnen voor bevoegde autoriteiten en beheermaatschappijen van ICBE’s over de berekening
van de risico’s en van de algemene blootstelling voor bepaalde types gestructureerde ICBE's,
uitgegeven door de ESMA op 14 april 2011. Dit document is beschikbaar op de website van de
ESMA (www.esma.europa.eu)

Eenmalige kosten:

Andere uitgaven dan de beheervergoedingen, prestatievergoedingen, distributievergoedingen en
overige kosten die verder zijn gedefinieerd en die door elk compartiment worden gedragen. Deze
uitgaven zijn onder andere de kosten van geschillen, heffingen of diverse kosten die de
compartimenten moeten betalen en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd.

Fondsnaam:

BNP PARIBAS COMFORT (afgekort tot BNPP COMFORT

FSMA:

Financial Services and Markets Authority – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de
toezichthouder voor ICB's in België

Hoogrentend:

Deze obligatiebeleggingen stemmen overeen met de ratings toegewezen door de ratingbureaus
voor leners met een rating onder BBB- volgens Standard & Poor's of Fitch en onder Baa3 volgens
Moody’s. Dergelijke hoogrentende obligatie-uitgiften zijn leningen die gewoonlijk de vorm
aannemen van obligaties met een looptijd van 5, 7 of 10 jaar. De obligaties worden uitgegeven door
vennootschappen met een zwakke financiële basis. Het rendement op de effecten, en hun
risiconiveau, is aanzienlijk, waardoor ze sterk speculatief zijn. Indien effecten een rating hebben
gekregen van twee of meer ratingbureaus, zal de slechtste rating worden gebruikt.

Indirecte vergoeding:

Lopende kosten in onderliggende ICBE’s en/of ICB’s waarin het Fonds belegt en opgenomen in de
lopende kosten die vermeld worden in het document met essentiële beleggersinformatie.

Institutionele beleggers:

Rechtspersonen die inschrijven voor eigen rekening of voor rekening van natuurlijke personen in
het kader van een collectieve spaarregeling of een soortgelijke regeling of ICB.
Portefeuillebeheerders die inschrijven in het kader van een discretionair mandaat voor individueel
portefeuillebeheer zijn niet opgenomen in deze categorie (‘Beheerders’)

Investment grade of
beleggingskwaliteit:

Deze obligatiebeleggingen stemmen overeen met de ratings toegewezen door de ratingbureaus
voor leners met een rating tussen AAA en BBB- volgens Standard & Poor's of Fitch en Aaa en Baa3
volgens Moody’s. Indien effecten een rating hebben gekregen van twee ratingbureaus, zal de
beste rating worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van drie ratingbureaus,
zal de beste rating worden gebruikt.

IRS:

Interest Rate Swap (renteswap)

KIID:

Key Investor Information Document, Document met Essentiële Beleggersinformatie

Wet:

Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging.
Deze wet zet Richtlijn 2009/65/EG (UCITS IV) van 13 juli 2009 om in Luxemburgs recht

Wet van 10 augustus 1915:

Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd.

Beheervergoeding:

Vergoeding die maandelijks wordt berekend en geheven op het gemiddelde nettovermogen van een
compartiment of van een categorie of klasse van deelbewijzen, die wordt uitbetaald aan de
Beheermaatschappij en die dient om de vergoedingen van de beheerders van de activa en van de
distributeurs te dekken in het kader van de verkoop van de deelbewijzen van het Fonds.

Beheerders:

Portefeuillebeheerders die inschrijven in het kader van discretionaire mandaten voor individueel
portefeuillebeheer.

Market timing:

Arbitragetechniek die een belegger hanteert voor de systematische inschrijving op en terugkoop of
omzetting van deelbewijzen of aandelen van een en dezelfde ICBE binnen een kort tijdsbestek en
waarbij hij profiteert van tijdsverschillen en/of de tekortkomingen of gebreken van het systeem voor
de bepaling van de NIW van de ICBE. Deze techniek wordt door de Beheermaatschappij niet
toegestaan.

Geldmarktinstrumenten:

Doorgaans op de geldmarkt verhandelde instrumenten die liquide zijn en waarvan de waarde te
allen tijde nauwkeurig kan worden bepaald.

Geldmarktfonds:

Geldmarktfondsen volgens de richtlijn van de ESMA (CESR/10-049 van 19 mei 2010).

NIW:

Netto-inventariswaarde

OESO:

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OTC:

Over The Counter (onderhands)

Overige kosten:

Vergoedingen die maandelijks worden berekend en geheven op het gemiddelde nettovermogen van
een compartiment of een categorie of klasse van deelbewijzen en die gewoonlijk worden gebruikt
om de algemene bewaarkosten te dekken (betaling aan de Depotbank), en voor de dagelijkse
administratieve kosten (berekening van de NIW, administratie en boekhouding, berichten aan de
houders van deelbewijzen, opstellen en drukken van de wettelijk vereiste documenten voor de
houders van deelbewijzen, domiciliekosten, bedrijfsrevisorkosten en -vergoedingen...), los van alle
eventuele makelaarsvergoedingen, transactievergoedingen die niet gerelateerd zijn aan de
deposito’s, directeursvergoedingen, bankinteresten en -kosten, eenmalige kosten, en de taxe
d’abonnement in Luxemburg en andere specifieke buitenlandse heffingen en andere heffingen van
toezichthouders.
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Prestatievergoeding:

Vergoeding die overeenstemt met het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van een
compartiment (dus over het boekjaar) en de hurdle rate (dit kan het rendement van een referentieindex zijn, een vast tarief of een andere referentie-index). Deze prestatievergoeding is betaalbaar
aan de Beheermaatschappij. De prestatievergoeding wordt dagelijks berekend en de voorziening
wordt aangepast op iedere Waarderingsdag gedurende het boekjaar met toepassing van de ‘high
water mark with the hurdle rate’ methode. Hurdle rate betekent het rendement van een referentieindex (of een andere referentiemaatstaf) zoals bepaald op het niveau van het compartiment, terwijl
high water mark de hoogste NIW van het compartiment betekent aan het einde van een vorig
boekjaar waarover prestatievergoedingen moeten worden betaald aan de Beheermaatschappij, na
aftrek van de prestatievergoeding. De prestatievergoeding is verworven wanneer het rendement
van het compartiment de hurdle rate en de high water mark overtreft.

Prospectus:

Dit document

Vastgoedbeleggingen:

Beleggingen in vastgoedcertificaten, aandelen van bedrijven gekoppeld aan vastgoed, ICBE's/ICB's
met een vastgoedthema, instellingen voor collectieve belegging in vastgoed van het gesloten en/of
open type, REIT-producten (en een aan REIT’s equivalente status in de lokale wet, bv. BEVAK in
België, SIIC in Frankrijk, ...), financiële derivaten op basis van vastgoed, ETF's gekoppeld aan
vastgoedindices

Referentievaluta:

De hoofdvaluta wanneer meerdere waarderingsvaluta’s beschikbaar zijn voor een zelfde categorie
van deelbewijzen

STP:

Straight-Through Processing, procestransacties die elektronisch worden uitgevoerd zonder dat
opnieuw versleutelen of een manuele interventie vereist is.

TRS:

Total Return Swap

ICB:

Instelling voor collectieve belegging

ICBE:

Instelling voor collectieve belegging in effecten

Waarderingsvaluta(’s):

Waarderingsdag:

Valuta waarin de netto-inventariswaarden van een compartiment of een categorie of klasse van
deelbewijzen worden berekend. Het is mogelijk dat eenzelfde compartiment, categorie of klasse van
deelbewijzen meerdere waarderingsvaluta’s heeft (zogenaamde “Multi-valuta” faciliteiten). Als de
valuta beschikbaar in de categorie of klasse van deelbewijzen verschilt van de Boekhoudvaluta,
kunnen de orders voor inschrijving/omzetting/terugkoop verwerkt worden zonder rekening te
houden met wisselkoersverschillen
Elke bankdag in Luxemburg, behoudens de uitzonderingen uiteengezet in Deel II.
Stemt ook overeen met:
 De datum die gekoppeld is aan de NIW wanneer die wordt gepubliceerd;
 De transactiedatum die gekoppeld is aan orders;
 Voor wat betreft uitzonderingen op de waarderingsregels, de prijzen op de sluitingsdatum die
gebruikt worden voor de waardering van de onderliggende activa in de portefeuilles van de
compartimenten.

VaR:

Value-at-Risk, de specifieke waarderingsmethode voor de risico's van een compartiment (zie Bijlage 2)
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BNP PARIBAS COMFORT
afgekort tot BNPP COMFORT
Deel I van het Prospectus

ALGEMENE BEPALINGEN
BNP PARIBAS COMFORT werd krachtens de Luxemburgse Wet van 28 juli 2005 opgericht als gemeenschappelijk beleggingsfonds
(Fonds Commun de Placement, afgekort tot “FCP”) voor onbepaalde duur, in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de
Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging.
De volledige naam BNP PARIBAS COMFORT en de korte naam BNPP COMFORT kunnen op gelijkwaardige wijze worden gebruikt in
de officiële en commerciële documenten van het Fonds.
Het Fonds is onderworpen aan de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 voor instellingen voor collectieve belegging
en aan Richtlijn 2009/65.
Het Fonds is een paraplufonds met meerdere compartimenten, elk met aparte activa en verplichtingen. Elk compartiment heeft een
beleggingsbeleid en referentievaluta die specifiek zijn voor het compartiment, zoals bepaald door de Beheermaatschappij.
Het totale nettovermogen van het Fonds wordt uitgedrukt in euro (‘EUR’) en is op elk moment gelijk aan de som van de totale
nettovermogens van de verschillende compartimenten, categorieën en subcategorieën van deelbewijzen. Het wordt vertegenwoordigd
door deelbewijzen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde, volledig volgestort en met de kenmerken die zijn beschreven onder 'De
deelbewijzen' hierna. Het minimumkapitaal is bij wet vastgelegd.
De structuur van het Fonds voorziet in de gezamenlijke en onverdeelde mede-eigendom van alle overdraagbare effecten en andere
activa van het Fonds. Het wordt beheerd in het belang van de gezamenlijke eigenaars, die in alle documenten de ‘houders van
deelbewijzen’ worden genoemd door de Beheermaatschappij, die is opgericht in Luxemburg en waarvan de maatschappelijke zetel in
Luxemburg is gevestigd. Het Beheerreglement verplicht de houders van deelbewijzen niet de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te
wonen.
De houders van deelbewijzen van een compartiment beschikken over gelijke rechten met betrekking tot het compartiment waarin ze
deelbewijzen houden, in verhouding tot het aantal deelbewijzen dat ze bezitten.
In overeenstemming met artikel 181 van de Wet:

zijn de rechten van de houders van deelbewijzen en de schuldeisers met betrekking tot een compartiment of die ontstaan zijn bij
de oprichting, de werking of de vereffening van een compartiment beperkt tot de activa van dit compartiment;

behoren de activa van een compartiment uitsluitend toe aan de houders van deelbewijzen van het compartiment en aan de
schuldeisers wanneer de schuld is ontstaan bij de oprichting, de werking of de vereffening van het compartiment;

wordt elk compartiment in de relaties tussen houders van deelbewijzen behandeld als een afzonderlijke entiteit.
De Beheermaatschappij kan op elk moment nieuwe compartimenten introduceren. Hun beleggingsbeleid en aanbiedingsvoorwaarden
zullen te gepaste tijde worden meegedeeld in een bijgewerkte versie van het Prospectus. Indien dit vereist wordt door enige
reglementering of indien de Beheermaatschappij dit gepast acht, kunnen de houders van deelbewijzen eveneens via de pers worden
geïnformeerd. De Beheermaatschappij kan op dezelfde wijze bepaalde compartimenten beëindigen, in overeenstemming met de
bepalingen van Bijlage 5.
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BESTUUR EN BEHEER
Het Fonds wordt beheerd en vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij. De Beheermaatschappij
besteedt diensten inzake beheer, waardering en bewaring van activa uit. De rol en de verantwoordelijkheid die met deze functies
gepaard gaan, worden hieronder beschreven. De samenstelling van de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij, en de namen,
adressen en gedetailleerde informatie over de dienstverleners, zijn opgenomen onder ‘Algemene informatie’ hiervoor.
De Beheermaatschappij, de Beleggingsbeheerders, de Depotbank, de Administratief agent, de Distributeurs en andere dienstverleners,
evenals hun dochtervennootschappen, beheerders, bestuurders en houders van deelbewijzen zijn of kunnen betrokken zijn in andere
financiële, beleggings- of professionele activiteiten waardoor een belangenconflict met het beheer en bestuur van het Fonds zou
kunnen ontstaan. Hieronder wordt verstaan het beheer van andere fondsen, de aankoop en verkoop van effecten, het verlenen van
makelaarsdiensten, deposito- en effectenbewaardiensten, en het optreden als beheerder, bestuurder, adviseur of mandataris van
andere fondsen of vennootschappen, waaronder vennootschappen waarin een compartiment zou kunnen beleggen. Elke betrokken
partij verbindt zich ertoe dat de uitvoering van haar verplichtingen geen nadeel zal ondervinden van een dergelijke betrokkenheid.
Ingeval er een belangenconflict ontstaat, verbinden de Bestuurders van de Beheermaatschappij en de betrokken partijen zich ertoe de
situatie eerlijk op te lossen, binnen een redelijke termijn en in het belang van het Fonds.
Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij
De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij aanvaardt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van het Fonds en is dan ook
verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het Fonds en de invoering daarvan.
Beheermaatschappij
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg werd opgericht als naamloze vennootschap (société anonyme) in Luxemburg op 19
februari 1988. De Statuten werden laatst gewijzigd op 30 juni 2010. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 3 miljoen EUR volgestort.
De Beheermaatschappij verzorgt voor rekening van het Fonds de administratie, het portefeuillebeheer en de verkoop.
De Beheermaatschappij heeft de toelating om op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten al deze functies of een deel ervan te
delegeren aan derden van haar keuze.
Zij heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en heeft de volgende functies gedelegeerd:
 De functies van NIW-berekening, Transferagent en Registerhouder aan BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal.
 het beheer van de participaties van het Fonds en de naleving van zijn beleggingsbeleid en -beperkingen aan de
beleggingsbeheerders die in ‘Algemene informatie’ hierboven worden vermeld. De lijst van de beleggingsbeheerders die
daadwerkelijk belast zijn met het beheer en waarin de beheerde portefeuilles worden vermeld, is als bijlage bij de periodieke
verslagen van het Fonds gevoegd. De beleggers kunnen op verzoek een bijgewerkte lijst van de beleggingsbeheerders verkrijgen,
waarin voor elk van hen de beheerde portefeuilles worden vermeld.
Er wordt ook beleggingsadvies gevraagd van de beleggingsadviseur die hierboven is vermeld in "Algemene informatie".
Bij de transacties met de effecten en de selectie van de makelaars, handelaars of andere tegenpartijen trachten de Beheermaatschappij
en de betrokken beleggingsbeheerders naar hun beste vermogen de best mogelijke algemene voorwaarden te verkrijgen. Voor elke
transactie wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, waaronder de grootte van de markt, de koers van de effecten en de
financiële voorwaarden en uitvoeringscapaciteit van de tegenpartij. Een beleggingsbeheerder kan tegenpartijen binnen de BNP Paribasgroep kiezen voor zover deze de best mogelijke voorwaarden blijken te bieden.
Voorts kan de Beheermaatschappij besluiten om verdelers/nominees aan te stellen om haar bij te staan bij het verdelen van de
deelbewijzen van het Fonds in de landen waar ze worden aangeboden.
Er zullen verdeler- en nomineecontracten worden gesloten tussen de Beheermaatschappij en de verschillende verdelers/nominees.
Overeenkomstig het verdeler- en nomineecontract zal de nominee worden ingeschreven in het register van houders van deelbewijzen in
plaats van de uiteindelijke houders van deelbewijzen.
Houders van deelbewijzen die belegd hebben in het Fonds via een nominee kunnen te allen tijde aanvragen om de deelbewijzen
waarop ze hebben ingeschreven via de nominee, over te dragen op hun eigen naam. Houders van deelbewijzen die gebruik maken van
deze optie zullen met hun eigen naam in het register van houders van deelbewijzen worden ingeschreven na ontvangst van de
overdrachtsinstructie van de nominee.
Beleggers kunnen rechtstreeks bij het Fonds inschrijven. Zij hoeven niet in te schrijven via een van de verdelers of nominees.
De Beheermaatschappij van het Fonds vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat een belegger zijn beleggersrechten alleen
volledig en direct tegen het Fonds kan uitoefenen als de belegger zelf geregistreerd is en onder zijn eigen naam is ingeschreven in het
register van houders van deelbewijzen van het Fonds. In gevallen waarbij de belegger belegt in het Fonds via een tussenpersoon die in
zijn naam, maar namens de belegger belegt, is het misschien niet altijd mogelijk voor de belegger dat hij bepaalde rechten van houders
van deelbewijzen direct kan uitoefenen tegen het Fonds. Beleggers wordt aangeraden advies in te winnen over hun rechten.
Depotbank
De bewaring van en het toezicht op de activa van het Fonds zijn toevertrouwd aan een Depotbank die de door de Luxemburgse Wet
voorgeschreven plichten en verplichtingen naleeft.
In overeenstemming met de bankpraktijken en de geldende reglementeringen kan zij op eigen verantwoordelijkheid alle activa die zij in
bewaring heeft of een deel ervan toevertrouwen aan andere bankinstellingen of financiële tussenpersonen.
De Depotbank moet ook:
(a) verzekeren dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop, de omzetting en de annulering van de deelbewijzen van het Fonds
plaatsvinden in overeenstemming met de Wet en het Beheerreglement;
(b) ervoor zorgen dat de waarde van de deelbewijzen wordt berekend in overeenstemming met de Wet en het Beheerreglement,
(c) de instructies van de Beheermaatschappij uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de Wet of het Beheerreglement;
(d) ervoor zorgen dat de tegenprestatie bij transacties in verband met de activa van het Fonds wordt ontvangen binnen de gebruikelijke
tijdslimieten;
(e) ervoor zorgen dat de inkomsten van het Fonds worden toegekend overeenkomstig het Beheerreglement.
Bedrijfsrevisor
De boekhouding en de transacties van het Fonds worden jaarlijks gecontroleerd door de Bedrijfsrevisor.
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BELEGGINGSBELEID, -DOELSTELLINGEN, -BEPERKINGEN EN -TECHNIEKEN
De algemene doelstelling van het Fonds is beleggers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden,
en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Om dit te verwezenlijken, zal het Fonds haar tegoeden
voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito’s bij een
kredietinstelling en diverse financiële derivaten, die zijn uitgedrukt in verschillende valuta's en die in verschillende landen zijn uitgegeven.
Beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van het kwantitatieve systeem dat meer in detail wordt uiteengezet in Deel II. Het
Fonds hanteert een activaspreidingsstrategie die berust op de bijsturing van het jaarrendement van de portefeuille via de jaarlijkse
volatiliteit. Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt bepaald door de Beheermaatschappij overeenkomstig de heersende politieke,
economische, financiële en monetaire omstandigheden. Het beleid verschilt naargelang het betrokken compartiment, en het zal
rekening houden met de limieten, kenmerken en de doelstelling eigen aan elk compartiment, zoals uiteengezet in Deel II.
Het beleggingsbeleid zal worden uitgevoerd met strikte inachtneming van de principes van diversificatie en risicospreiding. Daarom,
onverminderd iets dat gespecificeerd kan zijn voor een of meer afzonderlijke compartimenten, zal de Vennootschap onderhevig zijn aan
een serie beleggingsbeperkingen zoals uiteengezet in Bijlage 1. In dit opzicht vestigen wij de aandacht van beleggers op de
beleggingsrisico's die in Bijlage 3 beschreven zijn.
De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij heeft een beleid inzake corporate governance aangenomen dat onder meer bepaalt
dat de compartimenten hun stemrechten kunnen uitoefenen op de aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschappen waarin ze
beleggen. De belangrijkste principes die aan de basis liggen van het stembeleid van de Raad houden verband met het vermogen van
een onderneming om jegens de aandeelhouders haar verplichtingen inzake transparantie en verantwoordelijkheid voor de beleggingen
van de aandeelhouders na te komen, en haar activiteiten zo te voeren dat gezorgd wordt voor groei en rendement van de aandelen op
lange termijn. De Beheermaatschappij zal te goeder trouw en in het beste belang van de houders van deelbewijzen van de
beleggingsfondsen stemmen. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.bnpparibas-ip.com
Voorts heeft het Fonds de toelating om een beroep te doen op technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en
geldmarktinstrumenten, onder de voorwaarden en binnen de limieten die zijn vastgesteld in Bijlage 2, voor zover deze technieken en
instrumenten worden aangewend ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. Indien deze transacties betrekking hebben op het
gebruik van derivaten, moeten deze voorwaarden en beperkingen conform de bepalingen van de Wet zijn. Deze transacties mogen er
in geen geval toe leiden dat het Fonds of zijn compartimenten afwijken van de beleggingsdoelstellingen die in dit Prospectus zijn
uiteengezet.
Met het oog op de verlaging van de operationele en administratieve lasten en teneinde een zo groot mogelijke diversificatie van de
beleggingen mogelijk te maken, kan de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij tot slot ook besluiten dat, in
overeenstemming met de bepalingen in Bijlage 4, alle activa van het Fonds of een deel ervan gezamenlijk worden beheerd met de
activa die toebehoren aan andere instellingen voor collectieve belegging of dat alle activa van een compartiment of een deel
gezamenlijk worden beheerd met andere compartimenten.
Tenzij anderszins bepaald in het beleggingsbeleid van elk compartiment. De verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van de
compartimenten kan niet worden gegarandeerd, en resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
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DE DEELBEWIJZEN
CATEGORIEËN EN KLASSEN VAN DEELBEWIJZEN
Binnen elk compartiment kan de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij de volgende categorieën en/of klassen van
deelbewijzen creëren (“categorieën” en “klassen”).
Categorie

Klasse

Classic

Kapitalisatie (Cap)

Op naam

Aan toonder (1)

Beleggers

Initiële
inschrijvingsprijs
per deelbewijs(2)

Ja

Ja

Alle

100,- in de
referentievaluta’s

Geen

Ja

Ja

Alle

100,- in de
referentievaluta’s

Geen

Uitkering (Dis)
Classic Solidarity

Kapitalisatie (Cap)
Uitkering (Dis)

Minimumparticipatie(3)

(1) zonder certificaat, (2) exclusief inschrijvingsvergoeding, indien van toepassing, (3) naar keuze van de Raad van Bestuur van de
Beheermaatschappij
Algemene bepaling van toepassing op alle categorieën
De Beheermaatschappij heeft de mogelijkheid om nieuwe waarderingsvaluta's toe te voegen aan bestaande categorieën of klassen.
Een dergelijke beslissing zal niet worden gepubliceerd, maar de website www.bnpparibas-ip.com en de nieuwe versie van het
prospectus zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
De Beheermaatschappij kan ook op elk moment besluiten de deelbewijzen binnen eenzelfde compartiment, categorie of klasse te
splitsen of samen te voegen tot het aantal deelbewijzen dat bepaald wordt door de Beheermaatschappij zelf. De totale nettoinventariswaarde van deze deelbewijzen moet gelijk zijn aan de netto-inventariswaarde van de ongesplitste/niet-samengevoegde
deelbewijzen die bestonden voor de splitsing/samenvoeging.
Als het vermogen van een categorie/klasse daalt tot onder EUR 100.000,00 of het equivalent daarvan, behoudt de Beheermaatschappij
zich het recht voor om deze categorie/klasse te vereffenen of te fuseren met een andere categorie/klasse, in het belang van de houders
van deelbewijzen.
Alvorens in te schrijven, dient de belegger in Deel II na te gaan welke categorieën en klassen beschikbaar zijn voor elk compartiment.
Als zou blijken dat de deelbewijzen worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zullen ze worden omgezet in de
gepaste categorie, klasse of valuta.
Deelbewijzen aan toonder
Nieuwe deelbewijzen aan toonder worden in gedematerialiseerde vorm uitgegeven. Certificaten van deelbewijzen aan toonder die
in het verleden zijn uitgegeven, blijven geldig tot de terugkoop van de respectieve deelbewijzen. Deelbewijzen die betrekking
hebben op verloren, beschadigde of vervallen certificaten zullen worden vervangen door gedematerialiseerde deelbewijzen aan
toonder.
Deelbewijzen op naam
Het register van houders van deelbewijzen wordt in Luxemburg bijgehouden door de registerhouder vermeld onder ‘Algemene
informatie’. Tenzij anderszins vermeld, zullen houders van deelbewijzen die een inschrijving op naam in het register hebben, geen
certificaat ontvangen dat hun deelbewijzen vertegenwoordigt. In plaats daarvan wordt een bevestiging van de inschrijving in het
register uitgegeven.
De deelbewijzen moeten volledig zijn volgestort en worden uitgegeven zonder waardevermelding. Behoudens andersluidende
vermelding is hun uitgifte niet beperkt in aantal. De rechten die aan de deelbewijzen zijn gekoppeld, zijn de rechten die zijn
uitgevaardigd in de wet van 10 augustus 1915 voor zover hierop niet door de Wet wordt afgeweken.
Er kunnen fracties van deelbewijzen worden uitgegeven tot een duizendste van een deelbewijs.
Alle volledige deelbewijzen van het Fonds, ongeacht hun waarde, hebben een gelijk stemrecht. De deelbewijzen van elk compartiment,
elke categorie of klasse hebben een gelijk recht op de vereffeningsopbrengst van het betreffende compartiment, elke betreffende
categorie of klasse.
Als er geen specifieke informatie wordt gegeven door de belegger, zullen ontvangen orders verwerkt worden in de referentievaluta van
de categorie.
Vóór de inschrijving wordt de beleggers verzocht te informeren naar de opening van de categorieën, hun valuta’s en de
compartimenten waarin ze zullen worden geopend.
DIVIDENDEN
De inkomsten van kapitalisatiedeelbewijzen worden opnieuw belegd.
De Beheermaatschappij beslist elk jaar of er al dan niet een dividend uitbetaald wordt, dat berekend wordt volgens de door de Wet
vastgestelde beperkingen en het Beheerreglement. In dit opzicht behoudt de Beheermaatschappij zich het recht voor om het
nettovermogen van elk van de compartimenten van het Fonds uit te keren, tot de limiet van het wettelijke minimale nettovermogen. De
aard van de uitkering (netto beleggingsinkomsten of kapitaal) zal worden vermeld in de jaarrekening van het Fonds.
Als het gelet op de marktomstandigheden in het belang van de houders van deelbewijzen is om geen dividend uit te keren, zal er geen
dividend worden uitgekeerd.
Als dat opportuun wordt geacht, kan de Beheermaatschappij besluiten tussentijdse dividenden uit te keren.
De Beheermaatschappij bepaalt welke methode er zal worden gebruikt voor de uitbetaling van de dividenden en tussentijdse
dividenden waartoe werd besloten. In principe worden de dividenden uitbetaald in de Referentievaluta van de categorie van
deelbewijzen (wisselkosten voor betalingen in andere valuta zullen gedragen worden door de belegger).
Gedeclareerde dividenden en tussentijdse dividenden die niet binnen de vijf jaar na de uitbetalingsdatum worden opgehaald door de
houders van deelbewijzen, zullen vervallen en terugkomen naar het betreffende compartiment.
Er zullen geen interesten worden betaald voor gedeclareerde en niet-opgeëiste dividenden en tussentijdse dividenden die door het
Fonds worden gehouden voor de houders van deelbewijzen van het compartiment voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn.
BNP PARIBAS COMFORT - Prospectus - Deel I - versie van APRIL 2014
12 / 43

INSCHRIJVING, OMZETTING EN TERUGKOOP VAN DEELBEWIJZEN
Voorafgaande kennisgevingen
Inschrijvingen, omzettingen en terugkopen van deelbewijzen vinden plaats tegen een onbekende netto-inventariswaarde (NIW). Ze
kunnen betrekking hebben op een aantal deelbewijzen of op een bedrag.
De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor:
(a) om welke reden ook een aanvraag tot inschrijving op of omzetting van deelbewijzen geheel of gedeeltelijk te weigeren;
(b) op elk moment de deelbewijzen terug te kopen die worden gehouden door personen aan wie het niet is toegestaan om
deelbewijzen van het Fonds te kopen of te houden;
(c) Inschrijvings-, omzettings- of terugkoopaanvragen te weigeren van een belegger die ervan verdacht wordt praktijken voor Market
timing en Active trading te hanteren en in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen om de andere beleggers van het
Fonds te beschermen, met name door een extra terugkoopvergoeding tot 2% aan te rekenen ten gunste van het compartiment.
De Beheermaatschappij heeft de toelating om voor elk compartiment minimumbedragen vast te stellen voor inschrijving, omzetting,
terugkoop en bezit.
Inschrijvingen van entiteiten die inschrijvingsaanvragen indienen en waarvan uit de namen blijkt dat ze behoren tot één en dezelfde
groep of dat ze één centraal beslissingsorgaan hebben, zullen gegroepeerd worden om het bedrag voor de minimale inschrijving te
berekenen.
Indien een verzoek voor de terugkoop of omzetting van deelbewijzen, een fusie-/splitsingsprocedure of een andere gebeurtenis tot
gevolg zou hebben dat het aantal of de totale nettoboekwaarde van de deelbewijzen die een houder van deelbewijzen in een bepaalde
categorie of klasse van deelbewijzen houdt, gereduceerd zou worden tot onder het aantal of de waarde die door de
Beheermaatschappij is vastgelegd, kan het Fonds alle deelbewijzen terugkopen.
Tot slot is het de Beheermaatschappij in bepaalde gevallen die in het deel over de opschorting van de NIW-berekening zijn uiteengezet,
toegestaan om de uitgifte, omzetting en terugkoop van deelbewijzen en de berekening van hun netto-inventariswaarde tijdelijk op te
schorten.
De Raad van Bestuur kan beslissen, in het belang van de houders van deelbewijzen, om een compartiment, categorie en/of klasse te
sluiten voor inschrijving of omzetting, in de toestand en voor zolang hij bepaalt. Een dergelijke beslissing zal niet worden gepubliceerd,
maar de website www.bnpparibas-ip.com zal dienovereenkomstig worden aangepast.
In het kader van de strijd tegen het witwassen van kapitaal moet het inschrijvingsformulier vergezeld zijn van, wanneer het een
natuurlijke persoon betreft, de identiteitskaart of het paspoort van de inschrijver, eensluidend verklaard door een bevoegde
instantie (bijv. ambassade, consulaat, notaris of politiecommissaris) of door een financiële instelling die onderhevig is aan
identificatienormen die overeenstemmen met de in Luxemburg geldende normen of met het beheerreglement; en een
uittreksel uit het handelsregister voor rechtspersonen, in de volgende gevallen:
1. indien direct bij het Fonds wordt ingeschreven;
2. indien de inschrijving verloopt via een professionele tussenpersoon uit de financiële sector die woonachtig is in een land
dat geen identificatieverplichting heeft die gelijkwaardig is aan de Luxemburgse normen inzake de preventie van het
gebruik van een financieel systeem voor witwasdoeleinden;
3. indien de inschrijving verloopt via een dochteronderneming of filiaal waarvan het moederbedrijf onderworpen is aan een
identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wet vereist is, indien het
moederbedrijf volgens de toepasselijke wetgeving niet verplicht is om erop toe te zien dat deze bepalingen door haar
dochterondernemingen of filialen worden nageleefd.
Bovendien is de Beheermaatschappij verplicht om de herkomst van de bedragen te achterhalen indien zij afkomstig zijn van
financiële instellingen die niet onderworpen zijn aan een identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan degene die door de
Luxemburgse wet wordt vereist. De inschrijvingen kunnen tijdelijk worden geblokkeerd tot de herkomst van de bedragen is
vastgesteld.
Algemeen wordt aangenomen dat de professionals uit de financiële sector die ingezetene zijn van landen die zich hebben
aangesloten bij de besluiten van de FAG (Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld) een
identificatieverplichting hebben die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wet wordt vereist.
Verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer een belegger een inschrijvingsaanvraag indient, geeft hij de Beheermaatschappij de toestemming om alle vertrouwelijke
informatie die zij over hem zou kunnen verkrijgen, op te slaan en te gebruiken met het oog op het beheer van zijn rekening of hun
zakelijke relatie. Voor zover dit gebruik dat vereist, geeft de belegger eveneens toestemming om deze informatie te delen met
verschillende dienstverleners van het Fonds. Merk op dat bepaalde dienstverleners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd,
mogelijk aan minder strikte regels inzake gegevensbescherming onderworpen zijn. De betreffende gegevens kunnen dienen voor
archivering, om orders te verwerken, om te antwoorden op vragen van houders van deelbewijzen en om hen informatie te verstrekken
over andere producten en diensten van het Fonds. De Beheermaatschappij zal geen vertrouwelijke informatie over de houders van
deelbewijzen verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht wordt door een specifieke reglementering.
Inschrijvingen
De deelbewijzen zullen worden uitgegeven tegen een prijs die overeenstemt met de netto-inventariswaarde per deelbewijs,
vermeerderd met een inschrijvingsvergoeding zoals vermeld in Deel II.
Om te worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde van een bepaalde Waarderingsdag moet een order uiterlijk op de datum en
het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II, door de
Beheermaatschappij zijn aanvaard. De orders die na deze termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de nettoinventariswaarde van de volgende Waarderingsdag.
Om te worden aanvaard door de Beheermaatschappij moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie
van de deelbewijzen waarop ingeschreven wordt en de identiteit van de inschrijver zoals hierboven vermeld.
Tenzij voor een specifiek compartiment anders wordt vermeld, is de inschrijvingsprijs van elk deelbewijs betaalbaar in de
waarderingsvaluta van de betreffende deelbewijzen en binnen de in Deel II vastgelegde termijn, in voorkomend geval vermeerderd met
de van toepassing zijnde vergoeding voor inschrijving. Op verzoek van de houder van deelbewijzen kan de betaling worden verricht in
een andere valuta dan een van de waarderingsvaluta. De wisselkosten komen ten laste van de houder van deelbewijzen.
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De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor om inschrijvingsaanvragen uit te stellen en/of te annuleren ingeval het onzeker zou
zijn dat de betreffende betaling binnen de opgelegde betalingstermijnen aan de Depotbank wordt bezorgd of wanneer de order
onvolledig is. De Beheermaatschappij of diens agent kan de aanvraag verwerken door een bijkomende vergoeding toe te passen, ter
compensatie voor een verschuldigde interest tegen de gewone markttarieven of door de toewijzing van het deelbewijs te annuleren,
naargelang het geval, vergezeld van een verzoek voor compensatie voor enige verschuldigde verliezen door de niet-tijdige betaling. In
dat geval worden de deelbewijzen slechts toegekend na ontvangst van de naar behoren ingevulde inschrijvingsaanvraag vergezeld van
de betaling of een document dat de betaling binnen de opgelegde termijnen onherroepelijk bewijst. De Beheermaatschappij kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval ze onvolledig zijn.
Enig uitstaand saldo dat overblijft na inschrijving zal worden teruggestort aan de houder van deelbewijzen, tenzij dat saldo minder
bedraagt dan EUR 15 of, in voorkomend geval, het equivalent daarvan in een andere valuta. Bedragen die in dat geval niet worden
teruggestort, gaan naar het relevante compartiment.
De Beheermaatschappij kan aanvaarden deelbewijzen uit te geven tegen de inbreng in natura van effecten, in overeenstemming met de
voorwaarden die volgens de Luxemburgse wet zijn vastgesteld, in het bijzonder de verplichting om door de bedrijfsrevisor vermeld
onder ‘Algemene informatie’ hiervoor een evaluatieverslag te laten opstellen en op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan het
beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende compartiment van het Fonds, zoals beschreven in Deel II.
Behoudens andersluidende bepaling worden de kosten van deze transactie gedragen door de vragende partij.
Omzettingen
Onverminderd de specifieke bepalingen van een compartiment, categorie of klasse kunnen de houders van deelbewijzen de omzetting
aanvragen van al hun deelbewijzen of een deel ervan in een ander compartiment, een andere categorie of een andere klasse. Het
aantal nieuw uitgegeven deelbewijzen en de kosten van de transactie worden berekend op basis van de formule die hieronder wordt
beschreven.
De omzettingen tussen aandelencategorieën zijn slechts in de volgende gevallen toegestaan:
Classic

Classic Solidarity

Classic

Van \ Naar

Ja

Ja

Classic Solidarity

Ja

Ja

Om te worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde van een bepaalde Waarderingsdag moet een order uiterlijk op de datum en
het tijdstip die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II door de Beheermaatschappij zijn aanvaard. De orders die na deze
termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de netto-inventariswaarde van de volgende Waarderingsdag.
Om te kunnen worden verwerkt, moeten de aanvragen voor de omzetting van deelbewijzen aan toonder worden vergezeld van de
representatieve effecten, met – indien van toepassing – de niet-vervallen coupons aangehecht.
Omzettingsformule
Het aantal deelbewijzen toegewezen aan een nieuw compartiment, nieuwe categorie of klasse zullen worden vastgesteld volgens de
volgende formule:

A=BxCxE
D
A staat voor het aantal deelbewijzen dat aan het nieuwe compartiment moet worden toegewezen;
B staat voor het aantal om te zetten deelbewijzen van het oorspronkelijke compartiment;
C staat voor de netto-inventariswaarde per deelbewijs van het oorspronkelijke compartiment op de betrokken
Waarderingsdag;
D staat voor de netto-inventariswaarde per deelbewijs van het nieuwe compartiment op de betrokken Waarderingsdag; en
E staat voor de wisselkoers die op de dag van de transactie van toepassing is tussen de valuta's van de twee betrokken
deelbewijzen
Beleggers zullen belast worden voor alle valutatransacties die op hun verzoek worden uitgevoerd.
Indien er deelbewijzen worden gehouden op een rekening (met of zonder toekenning van fracties van deelbewijzen), zal resterend
saldo dat overblijft na omzetting worden terugbetaald aan de houder van deelbewijzen, tenzij het bedrag minder is dan EUR 15 of zijn
valuta-equivalent, naargelang van het geval. Bedragen die in dat geval niet worden teruggestort, gaan naar het relevante compartiment.

Terugkopen
Onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die in het Prospectus zijn vastgelegd, heeft elke houder van deelbewijzen op
elk moment het recht om zijn/haar deelbewijzen door het Fonds te laten terugkopen.
Om te worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde van een bepaalde Waarderingsdag moet een order uiterlijk op de datum en
het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II, door de
Beheermaatschappij zijn aanvaard. De orders die na deze termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de nettoinventariswaarde van de volgende Waarderingsdag.
Om te worden aanvaard door het Fonds moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie van de
deelbewijzen in kwestie en de identiteit van de houder van deelbewijzen zoals hierboven vermeld.
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Tenzij voor een specifiek compartiment anders wordt vermeld, wordt het terugkoopbedrag van elk deelbewijs terugbetaald in de
inschrijvingsvaluta, in voorkomend geval verminderd met de toepasselijke terugkoopvergoeding.
Op verzoek van de houder van deelbewijzen kan de betaling worden verricht in een andere valuta dan de inschrijvingsvaluta van de
teruggekochte deelbewijzen, in welk geval de wisselkosten voor rekening van de houder van deelbewijzen zijn en worden afgehouden
van de terugkoopprijs. De terugkoopprijs van de deelbewijzen kan hoger of lager zijn dan de prijs die werd betaald op het moment van
de inschrijving (of de omzetting), afhankelijk van het feit of de netto-inventariswaarde inmiddels is gestegen of gedaald.
De terugkoopopbrengsten zullen enkel worden uitbetaald wanneer de Depotbank de certificaten aan toonder heeft ontvangen die de
teruggekochte deelbewijzen vertegenwoordigen, met de niet-vervallen coupons aangehecht, of bij de ontvangst van een garantie van
een onafhankelijke depotbank dat de effecten geleverd zullen worden.
De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor de terugkoopaanvragen uit te stellen ingeval het betrokken order onvolledig is. De
Beheermaatschappij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval ze onvolledig zijn.
Terugkopen in natura zijn mogelijk, mits specifieke goedkeuring van de Beheermaatschappij, op voorwaarde dat de resterende houders
van deelbewijzen geen nadeel ondervinden en dat er door de Bedrijfsrevisor van het Fonds een waarderingsverslag wordt opgesteld.
Het type en de aard van de tegoeden die in een dergelijk geval worden overgedragen, zal worden bepaald door de beheerder, met
inachtneming van het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende compartiment. De kosten van dergelijke
overdrachten zullen worden gedragen door de vragende partij.
Indien het totaal van de nettoverzoeken om terugkoop/omzetting die voor een bepaald compartiment op een Waarderingsdag worden
ontvangen gelijk is aan of meer is dan 10% van het nettovermogen van het betreffende compartiment, kan de Beheermaatschappij
besluiten om de verzoeken om terugkoop/omzetting pro rata temporis te verlagen en/of uit te stellen teneinde het aantal
teruggekochte/omgezette deelbewijzen op die datum te verlagen tot maximaal 10% van het nettovermogen van het betreffende
compartiment. Aan elke aanvraag tot terugkoop/omzetting die wordt uitgesteld, zal voorrang worden verleend op de aanvragen tot
terugkoop/omzetting die worden ontvangen op de volgende Waarderingsdag, steeds met inachtneming van de limiet van 10% van het
nettovermogen.
Indien er deelbewijzen worden gehouden op een rekening (met of zonder toekenning van fracties van deelbewijzen), zal resterend
saldo dat overblijft na terugkoop worden terugbetaald aan de houder van deelbewijzen, tenzij het bedrag minder is dan EUR 15 of zijn
valuta-equivalent, naargelang van het geval. Bedragen die in dat geval niet worden teruggestort, gaan naar het relevante compartiment.
Beursnotering
Op beslissing van de Beheermaatschappij kunnen de deelbewijzen van de compartimenten en categorieën van het Fonds worden
toegelaten tot de officiële notering van de Luxembourg Stock Exchange en/of, in voorkomend geval, op een andere effectenbeurs.
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NETTO-INVENTARISWAARDE
BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS
Elke berekening van de netto-inventariswaarde wordt als volgt uitgevoerd, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van
de Beheermaatschappij:
1. De Netto-inventariswaarde wordt berekend zoals uiteengezet in Deel II.
2. De berekening van de netto-inventariswaarde per deelbewijs gebeurt op basis van het totale nettovermogen van het desbetreffende
compartiment en/of de overeenstemmende categorie en/of klasse. Het totale nettovermogen van elk compartiment, elke categorie
en/of klasse wordt berekend door alle activaonderdelen die door elk van hen worden gehouden (inclusief de rechten of percentages
die in bepaalde interne subportefeuilles worden gehouden zoals meer gedetailleerd wordt beschreven onder punt 4 hierna), op te
tellen, waarvan vervolgens de eigen schulden en verplichtingen worden afgetrokken, dit alles in overeenstemming met hetgeen is
vermeld onder punt 4, alinea 4, hierna.
3. De netto-inventariswaarde per deelbewijs van elk compartiment, elke categorie en/of klasse wordt berekend door het betrokken
totale nettovermogen te delen door het aantal deelbewijzen in omloop, tot twee decimalen, behalve voor de valuta's waarvoor geen
decimalen worden gebruikt.
4. Teneinde intern een globaal financieel en administratief beheer te verzekeren van de activamassa's die toebehoren aan een of
meerdere compartimenten, categorieën en/of klassen, kan de Beheermaatschappij zoveel interne subportefeuilles creëren als er te
beheren activamassa's zijn (de ‘interne subportefeuilles’).
Zo kunnen een of meerdere compartimenten, categorieën of klassen die volledig of gedeeltelijk hetzelfde beleggingsbeleid hebben,
activa verzamelen die door elk van hen zijn verworven in het kader van de uitvoering van dit beleggingsbeleid in een interne
subportefeuille die hiertoe is gecreëerd. Het gedeelte dat gehouden wordt door elk compartiment of elke categorie of klasse binnen
elk van deze interne subportefeuilles kan uitgedrukt worden in percentages of in rechten, zoals gespecificeerd in de volgende twee
alinea's. De creatie van een interne subportefeuille zal als enige doel hebben het financiële en administratieve beheer van het
Fonds te vereenvoudigen.
De bezitspercentages zullen uitsluitend worden vastgesteld op basis van de bijdrageverhouding van de activa van een bepaalde
interne subportefeuille. Deze bezitspercentages zullen elke Waarderingsdag opnieuw berekend worden, rekening houdend met
eventuele terugkopen, uitgiften, omzettingen, uitkeringen of andere gebeurtenissen van welke aard dan ook die een invloed zouden
hebben op de betrokken compartimenten, categorieën of klassen en waardoor hun participatie in de betreffende interne
subportefeuille zou dalen of stijgen.
De rechten uitgegeven door een bepaalde interne subportefeuille zullen even regelmatig gewaardeerd worden en volgens identieke
methoden mutatis mutandis als vermeld in punten 1, 2 en 3 hierboven. Het totale aantal uitgegeven rechten zal variëren volgens de
uitkeringen, terugkopen, uitgiften, omzettingen of andere gebeurtenissen van welke aard dan ook die een invloed zouden hebben
op de betrokken compartimenten, categorieën of klassen en waardoor hun participatie in de betreffende interne subportefeuille zou
dalen of stijgen.
5. Ongeacht het aantal categorieën en/of klassen dat binnen een welbepaald compartiment wordt gecreëerd, moet het totale
nettovermogen van dit compartiment worden berekend volgens de door de Wet bepaalde frequentie, volgens het Beheerreglement
of volgens het Prospectus. Het totale nettovermogen van elk compartiment wordt berekend door het totale nettovermogen van elke
categorie of klasse binnen dit compartiment op te tellen.
6. Onverminderd hetgeen onder punt 4 hiervoor is vermeld over de rechten en de bezitspercentages, en onverminderd de bijzondere
regels die voor een of meerdere specifieke compartimenten vastgelegd kunnen zijn, gebeurt de waardering van het nettovermogen
van de verschillende compartimenten in overeenstemming met de onderstaande regels.
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA
De activa van het Fonds omvatten hoofdzakelijk:
(1) contanten in kas of in deposito, met inbegrip van opgelopen maar nog niet ontvangen interesten en de opgelopen interesten op
deze deposito's tot de betalingsdatum;
(2) alle wissels en orderbriefjes op zicht en de te ontvangen bedragen (met inbegrip van de resultaten van de verkoop van effecten
waarvan de opbrengst nog niet werd ontvangen);
(3) alle effecten, deelbewijzen, aandelen, obligaties, optierechten of inschrijvingsrechten en andere beleggingen en roerende waarden
die eigendom zijn van het Fonds;
(4) alle dividenden en uitkeringen die door het Fonds contant of in effecten moeten worden ontvangen, voor zover het Fonds daar
kennis van had;
(5) alle opgelopen maar nog niet ontvangen interesten en alle interesten die tot de betalingsdatum zijn aangegroeid op effecten die
eigendom zijn van het Fonds, tenzij die interesten zijn inbegrepen in de hoofdsom van deze effecten;
(6) de oprichtingskosten van het Fonds, voor zover die nog niet zijn afgeschreven;
(7) alle andere activa, ongeacht hun aard, met inbegrip van vooruitbetaalde uitgaven.
WAARDERINGSREGELS
De activa van elk compartiment zullen als volgt gewaardeerd worden:
(1) De waarde van contanten in kas of in deposito, wissels en orderbriefjes op verzoek en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde
kosten, en verschuldigde maar nog niet ontvangen dividenden en rente, omvat de nominale waarde van deze activa, tenzij het
onwaarschijnlijk is dat deze waarde kan worden ontvangen; in dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in
mindering te brengen dat volgens de Beheermaatschappij gepast is om de werkelijke waarde van deze activa te weerspiegelen;
(2) De waarde van aandelen of deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste
beschikbare koers op de Waarderingsdag.
(3) de waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende,
erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de slotkoers van de Waarderingsdag, en, indien de
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betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste koers van de belangrijkste markt
waarop ze worden verhandeld; indien deze koers niet representatief is, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke
verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Beheermaatschappij zal worden geschat.
(4) niet-genoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde, regelmatig
werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs die
voorzichtig en te goeder trouw zal worden geschat door een gekwalificeerde professional die voor dit doel door de Raad van
Bestuur is benoemd.
(5) Effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta waarin het betreffende compartiment is uitgedrukt, zullen worden
omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de Waarderingsdag.
(6) Indien dit toegestaan is door de marktpraktijken, kunnen de liquide activa, de geldmarktinstrumenten en alle andere instrumenten
gewaardeerd worden tegen hun nominale waarde plus opgelopen interesten, of volgens de methode van de lineaire afschrijving.
Elke beslissing om de activa in de portefeuille te waarderen volgens de lineaire afschrijvingsmethode moet goedgekeurd worden
door de Beheermaatschappij, die haar redenen voor een dergelijke beslissing dient op te tekenen. De Beheermaatschappij zal de
gepaste controles invoeren betreffende de waardering van dergelijke instrumenten.
(7) Het is de Beheermaatschappij toegestaan om de regels voor de relevante waarderingstarieven op te stellen of te wijzigen.
Beslissingen die in dit opzicht worden genomen, worden vermeld in Deel II.
(8) IRS’s zullen gewaardeerd worden op basis van het verschil tussen de geactualiseerde waarde van het geheel van de toekomstige
betalingen door het Fonds aan de tegenpartij tegen het 'zero coupon swap'-tarief op de waarderingsdatum die overeenstemt met de
vervaldatum van deze betalingen, en de geactualiseerde waarde van het geheel van de toekomstige betalingen door de tegenpartij
aan het Fonds tegen het 'zero coupon swap'-tarief op de waarderingsdatum die overeenstemt met de vervaldatum van deze
betalingen;
(9) Het interne model om de waarde te bepalen van CDS’s gebruikt de rentecurve van de CDS’s, de invorderingsrente en een
disconteringsvoet (LIBOR of swaprente van de markt) als basis voor de berekening van de marktwaarde (mark-to-market). Dit
interne model genereert ook de percentagecurve van de nalatigheidswaarschijnlijkheid. Om de rentecurve van de CDS te bepalen,
worden de gegevens van een aantal op de CDS-markt actieve tegenpartijen gebruikt. De beheerder vergelijkt de waardebepaling
van de CDS van de tegenpartijen met de waarden die worden berekend op basis van het interne model. Het vertrekpunt bij de
opbouw van het interne model is de gelijkheid, bij de ondertekening van de CDS, tussen het variabele en het vaste gedeelte van de
CDS.
(10)Aangezien de EDS's geactiveerd worden als gevolg van een aandelengebeurtenis, hangt hun waardering voornamelijk af van de
volatiliteit van het aandeel en van zijn asymmetrie. Hoe groter deze volatiliteit, hoe groter het risico dat dit aandeel de drempel van
70% bereikt en hoe groter dus ook de spread van de EDS. De spread van een CDS van een bedrijf weerspiegelt ook zijn volatiliteit,
aangezien een hoge volatiliteit van het aandeel wijst op een hoge volatiliteit van de activa van het betrokken bedrijf en dus ook op
de hoge waarschijnlijkheid van een kredietgebeurtenis. Aangezien de spreads van de EDS en de CDS in correlatie staan tot de
impliciete volatiliteit van de aandelen, en aangezien deze correlaties de neiging hebben stabiel te blijven in de loop van de tijd, kan
een EDS beschouwd worden als een proxy voor een CDS. Het belangrijkste punt voor de waardering van een EDS is de
berekening van de impliciete waarschijnlijkheid van een aandelengebeurtenis. Doorgaans worden twee methoden gehanteerd: de
eerste bestaat erin de marktspread van de CDS te gebruiken als input in een model om de EDS te waarderen; de tweede zal
gebruik maken van de historische gegevens van het aandeel als factor bij het bepalen van de waarschijnlijkheid. Hoewel de
historische gegevens niet noodzakelijk een goed zicht bieden op wat de toekomst zal brengen, kunnen deze gegevens wel het
algemene gedrag van een aandeel in crisismomenten toelichten. Wanneer de twee benaderingen vergeleken worden, gebeurt het
zeer zelden dat de historische waarschijnlijkheid hoger ligt dan de impliciete waarschijnlijkheid van de aandelen.
(11) De waardering van een CFD of TRS zal op ieder ogenblik het verschil weerspiegelen tussen de laatste bekende koers van het
onderliggende effect en de waardering waarmee rekening wordt gehouden bij het opstellen van de transactie.
SAMENSTELLING VAN DE VERPLICHTINGEN
De verplichtingen van het Fonds omvatten hoofdzakelijk:
(1) Alle leningen, vervallen wissels en te betalen rekeningen;
(2) Alle bekende, al dan niet vervallen verplichtingen, met inbegrip van alle contractuele verplichtingen die vervallen zijn en betrekking
hebben op betalingen in contanten of in natura, inclusief het bedrag van de dividenden die door het Fonds zijn gedeclareerd maar
nog niet betaald;
(3) Alle reserves die door de Beheermaatschappij zijn toegestaan of goedgekeurd, met inbegrip van de reserves die zijn aangelegd om
het hoofd te kunnen bieden aan een potentieel verlies op bepaalde beleggingen van het Fonds;
(4) Enige andere verplichtingen die door het Fonds zijn verstrekt, behalve die verplichtingen die vertegenwoordigd worden door het
eigen vermogen van het Fonds. Voor de waardering van het bedrag van deze andere verplichtingen, zal het Fonds rekening
houden met alle kosten waarvoor hij aansprakelijk is, inclusief en zonder beperking de kosten van wijzigingen aan het
Beheerreglement, het prospectus en enige andere documenten met betrekking tot het Fonds, de beheervergoedingen,
prestatievergoedingen en andere vergoedingen en buitengewone uitgaven, belastingen en heffingen die verschuldigd zijn aan
overheidsafdelingen en effectenbeurzen, de financiële kosten, bankkosten en makelaarskosten die worden gemaakt bij de aankoop
en verkoop van activa of anderszins. Bij de bepaling van het bedrag van deze verplichtingen, zal het Fonds pro rata temporis
rekening houden met gebruikelijke en periodieke administratieve en andere kosten.
De activa, verplichtingen, kosten en vergoedingen die niet zijn toegeschreven aan een compartiment, categorie of klasse, zullen in
gelijke delen worden toegeschreven aan de verschillende compartimenten, categorieën of klassen, of, indien de betrokken bedragen dit
rechtvaardigen, in verhouding tot hun respectieve nettovermogen. Elk deelbewijs van het Fonds dat binnenkort zal worden teruggekocht,
zal worden beschouwd als een uitgegeven bestaand deelbewijs tot de afsluiting van de Waarderingsdag voor de terugkoop van dat
deelbewijs, en de prijs ervan zal vanaf de afsluiting van de betreffende datum tot dat tijdstip waarop de prijs volledig is betaald, worden
beschouwd als een verplichting van het Fonds. Elk deelbewijs dat door het Fonds moet worden uitgegeven in overeenstemming met
ontvangen inschrijvingsaanvragen, zal worden beschouwd een bedrag te vertegenwoordigen dat aan het Fonds is verschuldigd tot dat
tijdstip waarop het volledige bedrag door het Fonds is ontvangen. In de mate van het mogelijke zal er rekening worden gehouden met
elke belegging of desinvestering die door het Fonds wordt beslist tot op de Waarderingsdag.
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OPSCHORTING VAN DE BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE EN VAN DE UITGIFTE, DE TERUGKOOP EN DE
OMZETTING VAN DEELBEWIJZEN
Onverminderd eventuele juridische redenen voor opschorting, kan de Beheermaatschappij de berekening van de nettoinventariswaarde van deelbewijzen van een of meer compartimenten en de uitgifte, de omzetting en de terugkoop van deelbewijzen in
de volgende gevallen tijdelijk opschorten:
(a) tijdens elke periode waarin een of meer valutamarkten of effectenbeurzen die de voornaamste markten of beurzen zijn waarop een
aanzienlijk deel van de beleggingen van een compartiment op een gegeven moment genoteerd is, gesloten zijn, behalve op de
gebruikelijke sluitingsdagen of tijdens perioden waarin de handel er onderworpen is aan belangrijke beperkingen of opgeschort is;
(b) wanneer het door de politieke, economische, militaire, monetaire of sociale situatie of door enig geval van overmacht waarvoor het
Fonds niet verantwoordelijk is en waarover het Fonds geen controle heeft, onmogelijk is om activa via redelijke en normale
middelen te vervreemden, zonder de belangen van de houders van deelbewijzen ernstig te schaden;
(c) in geval van een storing in de communicatiemiddelen die normaliter worden gebruikt om de prijs te bepalen van enige belegging
van het Fonds of van de courante prijzen op een specifieke markt of beurs;
(d) wanneer de uitvoering van transacties namens het Fonds verhinderd wordt door beperkingen op de omwisseling van vreemde
valuta's of op de overdracht van kapitaal, of wanneer aankopen of verkopen van activa van het Fonds niet tegen normale
wisselkoersen kunnen worden uitgevoerd;
(e) zodra er een beslissing is genomen om ofwel het Fonds, ofwel een of meerdere compartimenten, categorieën of klassen van
deelbewijzen te vereffenen;
(f) om de wisselpariteit te bepalen in het kader van een fusie, een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht, een splitsingtransactie of enige
reorganisatietransactie binnen, via of voor een of meer compartimenten, categorieën of klassen
(g) voor een 'Feedercompartiment', wanneer de berekening van de netto-inventariswaarde, de uitgifte, de omzetting of de terugkoop
van de deelbewijzen of aandelen van het 'Mastercompartiment' is opgeschort;
(h) bij enige andere gevallen waarin de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij met een gemotiveerde beslissing meent dat
een dergelijke opschorting noodzakelijk is om de algemene belangen van de betrokken houders van deelbewijzen te vrijwaren.
Indien de berekening van de netto-inventariswaarde wordt opgeschort, zal de Beheermaatschappij de houders van deelbewijzen die
verzoeken om inschrijving op, of omzetting of terugkoop van de deelbewijzen van het compartiment in kwestie, onmiddellijk en via de
gepaste middelen op de hoogte brengen.
In uitzonderlijke omstandigheden die een negatieve invloed kunnen hebben op de belangen van de houders van deelbewijzen, of
ingeval de verzoeken om inschrijving, terugkoop of omzetting betrekking hebben op meer dan 10% van het nettovermogen van een
compartiment, behoudt de Beheermaatschappij zich het recht voor om de waarde van een deelbewijs slechts te bepalen nadat de
nodige aankopen en verkopen van effecten voor rekening van het compartiment hebben plaatsgevonden. In dit geval zullen de
aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting die moeten worden uitgevoerd, gelijktijdig worden verwerkt op basis van de aldus
berekende netto-inventariswaarde.
De opgeschorte aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop kunnen via een schriftelijke kennisgeving worden ingetrokken, op
voorwaarde dat deze kennisgeving vóór het einde van de opschorting door het Fonds wordt ontvangen. De opgeschorte aanvragen
worden in aanmerking genomen op de eerste berekeningsdatum na het einde van de opschorting. Ingeval alle opgeschorte aanvragen
niet op dezelfde berekeningsdatum kunnen worden verwerkt, hebben de eerste aanvragen voorrang op latere aanvragen.
SWING PRICING
In bepaalde marktomstandigheden en rekening houdend met het volume van de aankoop- en verkooptransacties binnen een
bepaald compartiment, een bepaalde categorie of een bepaalde klasse, en de grootte van deze transacties, kan de
Beheermaatschappij oordelen dat het in het belang van de houders van deelbewijzen is om de NIW per deelbewijs te
berekenen op basis van de aankoop- en verkoopkoersen van de activa en/of door een schatting toe te passen van het verschil
tussen de aankoop- en verkoopkoers die geldt op de markten waarop de activa worden verhandeld. De Beheermaatschappij
kan de betreffende NIW opnieuw aanpassen om rekening te houden met alle transactiekosten en verkoopvergoedingen, met
dien verstande dat deze kosten en vergoedingen op dat moment niet meer mogen bedragen dan 1% van de NIW van het
compartiment, de categorie of de klasse.
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FISCALE BEPALINGEN
BELASTING VAN HET FONDS
Op de datum van het Prospectus is het Fonds niet onderworpen aan Luxemburgse inkomsten- of vermogenswinstbelasting.
Het Fonds is onderworpen aan een jaarlijkse taxe d’abonnement in Luxemburg van 0,05% van de waarde van de nettoinventariswaarde. Dit tarief wordt verlaagd tot 0,01% voor:
a) compartimenten waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en deposito's bij
kredietinstellingen
b) compartimenten waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in deposito's bij kredietinstellingen
c) compartimenten, categorieën of klassen die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, Beheerders en ICB's
Zijn vrijgesteld van deze taxe d’abonnement:
a) De waarde van activa vertegenwoordigd door deelbewijzen of aandelen in andere ICB's op voorwaarde dat deze deelbewijzen of
aandelen reeds aan de taxe d'abonnement onderworpen waren.
b) compartimenten, categorieën en/of klassen van deelbewijzen:
(i) waarvan de effecten zijn voorbehouden voor institutionele beleggers, beheerders of ICB's en
(ii) waarvan de enige doelstelling de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en de plaatsing van deposito's bij
kredietinstellingen is, en
(iii) waarvan de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet langer dan 90 dagen bedraagt, en
(iv) die de hoogste mogelijke rating hebben verkregen van een erkend ratingagentschap;
c) compartimenten, categorieën en/of klassen van deelbewijzen voorbehouden aan:
(i) instellingen voor pensioenfondsen of vergelijkbare beleggingsvehikels, opgericht op initiatief van een of meer werkgevers ten
voordele van hun werknemers, en
(ii) vennootschappen die een of meer beleggingsfondsen hebben om hun werknemers pensioenvoordelen aan te bieden;
d) compartimenten die als belangrijkste doelstelling de belegging in microfinancieringsinstellingen hebben;
e) compartimenten, categorieën en/of klassen van deelbewijzen:
(i) waarvan de effecten genoteerd of verhandeld worden op ten minste één effectenbeurs of een andere gereglementeerde,
regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en
(ii) waarvan de exclusieve doelstelling is de prestatie van een of meerdere indexen na te bootsen.
Indien verschuldigd, is de taxe d'abonnement driemaandelijks betaalbaar op basis van het betrokken nettovermogen en wordt ze
berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft.
Daarnaast kan het Fonds onderworpen zijn aan de belastingen op buitenlandse ICB’s, en/of andere heffingen van toezichthouders in
het land waar het compartiment geregistreerd is voor distributie.
BELASTING VAN DE BELEGGINGEN VAN HET FONDS
Bepaalde inkomsten van de portefeuille van het Fonds, zoals dividenden en interesten, evenals bepaalde meerwaarden, kunnen
onderworpen zijn aan belastingen waarvan de aard en het tarief kan verschillen naargelang het land van herkomst. Op deze inkomsten
en meerwaarden kan ook bronbelasting worden geheven. In bepaalde omstandigheden kan het Fonds mogelijk niet in aanmerking
komen voor de internationale verdragen die dubbelbelasting voorkomen die werden afgesloten tussen het Groothertogdom Luxemburg
en de andere landen. Sommige landen zullen alleen van oordeel zijn dat in Luxemburg belastbare personen volgens deze verdragen in
aanmerking komen.
BELASTING VAN HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN
a) Ingezetenen van het Groothertogdom Luxemburg
Op datum van het Prospectus zijn de ingezetenen van het Groothertogdom Luxemburg geen bronheffing verschuldigd over de
ontvangen dividenden en de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van deelbewijzen.
Dividenden zijn echter belastbaar tegen het basistarief.
Over de bij de vervreemding van deelbewijzen gerealiseerde meerwaarde is geen inkomstenbelasting verschuldigd als de deelbewijzen
waren gehouden gedurende een termijn van meer dan zes maanden, behalve voor ingezeten houders van deelbewijzen die meer dan
10% van de deelbewijzen van een Fonds houden.
b) Niet-ingezetenen
In principe, volgens de huidige wetgeving en ingeval de bepalingen van de Richtlijn 2003/48 zoals hierna gespecificeerd in punt c) niet
van toepassing zijn:
is er geen bronheffing verschuldigd op ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van deelbewijzen door
niet-ingezetenen;
zijn de door niet-ingezetenen gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van deelbewijzen niet onderworpen aan de Luxemburgse
inkomstenbelasting.
Indien er echter een dubbelbelastingverdrag is gesloten tussen het Groothertogdom en het land van verblijf van de houder van
deelbewijzen, zijn de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van deelbewijzen in principe vrijgesteld in Luxemburg, waarbij de
belastingbevoegdheid wordt toegekend aan het land van verblijf van de houder van deelbewijzen.
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Ingezetenen van een andere lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip van de Franse overzeese gebieden, de Azoren, Madeira,
de Canarische Eilanden, de Alandseilanden en Gibraltar.
Alle natuurlijke personen die dividenden van het Fonds of de opbrengst van de overdracht van deelbewijzen van het Fonds ontvangen
door bemiddeling van een betaalkantoor gevestigd in een andere Lidstaat dan hun land van verblijf, wordt aangeraden informatie in te
winnen in verband met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn.
De meeste landen die onder de Richtlijn 2003/48 vallen, zullen aan de belastingautoriteiten van het land van verblijf van de begunstigde
de bedragen meedelen van de inkomsten uit de schuldbewijzen die begrepen zijn in het door het Fonds uitgekeerde bedrag (als het
compartiment meer dan 15% van zijn vermogen belegt in de schuldbewijzen die bedoeld worden in Artikel 6 van de Richtlijn 2003/48) of
die begrepen zijn in de meerwaarde die voortvloeit uit de overdracht, de terugbetaling of de terugkoop van de deelbewijzen van het
Fonds (als het compartiment meer dan 25% van zijn vermogen belegt in de schuldbewijzen die bedoeld worden in Artikel 6 van de
Richtlijn 2003/48).
In plaats van deze mededeling zal het Groothertogdom Luxemburg, naast bepaalde andere landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, in
principe een heffing aan de bron toepassen op de rentebetalingen en op de andere, met de rentebetalingen vergelijkbare inkomsten die
aan de begunstigden worden uitgekeerd die in een andere lidstaat verblijven. Deze bronheffing bedraagt 35%. Met deze bronheffing zal
rekening gehouden worden door het land van verblijf van de particulier in het kader van de belastingen volgens de geldende nationale
belastingreglementering. De begunstigde kan een verzoek indienen bij het betaalkantoor om onder het systeem van de informatieuitwisseling of het fiscaal certificaat te vallen, in plaats van de bronheffing.
d) Ingezetenen van derde landen of territoria
In principe wordt geen bronheffing ingehouden op de inkomsten die worden uitgekeerd aan ingezetenen van derde landen of territoria.
Conform de bepalingen van Richtlijn 2003/48 wordt echter wel een bronheffing ingehouden op de interesten en daarmee gelijkgestelde
inkomsten die worden uitgekeerd aan begunstigden die natuurlijke personen zijn en die woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen,
Aruba, Guernsey, Jersey, het eiland Man, de Britse Maagdeneilanden en Montserrat.
e) Amerikaanse belasting
Volgens de bepalingen van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA') zal, wanneer het Fonds direct of indirect belegt in
Amerikaanse activa, op betalingen aan het Fonds van inkomsten uit Amerikaanse bron na 31 december 2013, bruto-opbrengsten van
de verkoop van Amerikaanse eigendommen door het Fonds na 31 december 2016 (op zijn vroegst) en bepaalde andere betalingen die
door het Fonds worden ontvangen na 31 december 2016 een Amerikaanse bronbelasting van 30% worden geheven tenzij het Fonds
voldoet aan de FATCA-voorwaarden.
Om te voorkomen dat er een dergelijke bronheffing wordt toegepast op betalingen die aan het Fonds worden gedaan, zal het Fonds
over het algemeen verplicht zijn een overeenkomst te sluiten met de belastingdienst van de Verenigde Staten (de Internal Revenue
Service of 'IRS'), waarbij de Vennootschap zich ertoe verbindt due diligence-onderzoeken te doen om haar directe en indirecte
Amerikaanse houders van deelbewijzen te identificeren en bepaalde informatie over hen aan de IRS te melden. De uiteindelijke vorm
van de overeenkomst is nog niet vrijgegeven door de Verenigde Staten. Eventuele bedragen van ingehouden Amerikaanse belastingen
zijn mogelijk niet terugbetaalbaar door de IRS.
Bovendien is het mogelijk dat de Verenigde Staten een “intergouvernementele overeenkomst” met het Groothertogdom Luxemburg zal
sluiten die een impact kan hebben op de specifieke manier waarop het Fonds moet voldoen aan de FATCA-voorwaarden. In elk geval is
het de intentie van het Fonds FATCA-conform te zijn.
De voorgaande bepalingen zijn gebaseerd op de Wet en op de praktijken die momenteel van kracht zijn, en kunnen worden
gewijzigd. Potentiële houders van deelbewijzen wordt aangeraden informatie in te winnen in hun land van herkomst, verblijf of
domicilie over de mogelijke belastinggevolgen betreffende hun belegging. De aandacht van de beleggers wordt eveneens
gevestigd op bepaalde fiscale bepalingen die specifiek gelden voor bepaalde landen waar de deelbewijzen van de
Vennootschap openbaar worden verdeeld.
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INFORMATIE VOOR HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN
Netto-inventariswaarden en dividenden
De Beheermaatschappij publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de
deelbewijzen aan het publiek worden aangeboden.
Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website: www.bnpparibas-ip.com.
Boekjaar
Het boekjaar van het Fonds start op één augustus en loopt af op de laatste dag van juli.
Financiële verslagen
Het Fonds publiceert een jaarverslag dat wordt afgesloten op de laatste dag van het boekjaar, en dat gecertificeerd wordt door de
bedrijfsrevisoren, en een niet-gecontroleerd halfjaarverslag op de laatste dag van de eerste zes maanden van het boekjaar. Het is het
Fonds toegestaan indien nodig een vereenvoudigde versie van het jaarverslag te publiceren.
De financiële verslagen van elk compartiment worden gepubliceerd in de boekhoudkundige valuta van het compartiment. De
geconsolideerde rekeningen van het Fonds worden evenwel uitgedrukt in euro.
Het jaarverslag wordt binnen de vier maanden na het einde van het maatschappelijk boekjaar bekendgemaakt en het tussentijdse
verslag binnen de twee maanden na het einde van het halfjaar.
Documenten beschikbaar ter inzage
Het Beheerreglement, het Prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie en de periodieke verslagen kunnen worden
geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van het Fonds en bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening voor
het Fonds. Exemplaren van het Beheerreglement, de jaarverslagen en de tussentijdse verslagen zijn op verzoek verkrijgbaar.
Informatie over wijzigingen aan het Fonds zullen worden gepubliceerd in het Luxemburgse dagblad Luxemburger Wort en in de
dagbladen die de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij geschikt acht in de landen waarin de deelbewijzen van het Fonds aan
het publiek worden aangeboden.
De documenten en informatie zijn ook beschikbaar op de website: www.bnpparibas-ip.com.
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BIJLAGE 1 – BELEGGINGSBEPERKINGEN
In Bijlage 1 zijn de volgende definities van toepassing:
'Lidstaat':
Betekent lidstaat van de Europese Unie. De landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte
worden beschouwd als equivalent aan de Lidstaten van de Europese Unie.
"Derde land": Betekent een ander land dan een Lidstaat.
1. De beleggingen van een compartiment zullen uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende elementen:
a) effecten en geldmarktinstrumenten die worden genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt, zoals gedefinieerd
door Richtlijn 2004/39;
b) overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde,
regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een Lidstaat;
c) overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs in een land dat niet
tot de Europese Unie behoort of verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het
publiek toegankelijke markt in een land dat niet tot de Europese Unie behoort;
d) recent uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten, op voorwaarde dat:
(i) de uitgiftevoorwaarden de verbintenis omvatten dat een aanvraag voor toelating tot de officiële notering op een
effectenbeurs of een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt zal
worden ingediend; en
(ii) de toelating is verkregen binnen een jaar na de uitgifte;
e) deelbewijzen of aandelen in ICBE's goedgekeurd volgens Richtlijn 2009/65 en/of andere ICB's in de zin van Artikel 1(2)(a) en (b)
van de Richtlijn 2009/65, al dan niet opgericht in een Lidstaat, op voorwaarde dat:
(i) dergelijke andere ICB's goedgekeurd zijn volgens wetten die bepalen dat zij onderworpen zijn aan toezicht dat door de CSSF
wordt beschouwd als zijnde equivalent aan de EU-wetgeving, en dat samenwerking tussen autoriteiten voldoende is verzekerd;
(ii) het niveau van bescherming dat voor de houders van deelbewijzen of aandelen van deze andere ICB’s wordt gewaarborgd
gelijkwaardig is aan het niveau dat vastgelegd is voor de houders van deelbewijzen of aandelen van een ICBE, en in het
bijzonder dat de regels voor de verdeling van de activa, voor leningen en voor ongedekte verkopen van overdraagbare
effecten en geldmarktinstrumenten gelijkwaardig zijn aan de eisen van Richtlijn 2009/65;
(iii) er verslag wordt uitgebracht over de activiteiten van deze andere ICB's in jaar- en halfjaarverslagen om een beoordeling
mogelijk te maken van de activa en verplichtingen, de inkomsten en activiteiten in de verslagperiode; en
(iv) maximaal 10% van het vermogen van de ICBE of van de andere ICB's waarvan de acquisitie wordt overwogen, kan, volgens
hun beheerreglement of statuten, volledig worden belegd in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE's of andere ICB's;
f) deposito's bij kredietinstellingen die terugbetaalbaar zijn op verzoek of het recht hebben te worden teruggetrokken, en die in
minder dan 12 maanden zullen vervallen, op voorwaarde dat de kredietinstelling zijn maatschappelijke zetel heeft in een
Lidstaat of, als de kredietinstelling zijn maatschappelijke zetel heeft in een Derde Land, op voorwaarde dat zij onderworpen is
aan prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als zijnde equivalent aan die in de EU-wetgeving;
g) financiële derivaten, inclusief equivalente in contanten afgewikkelde instrumenten, verhandeld op een gereglementeerde markt
zoals vermeld in punten a), b) en c) hierboven of financiële derivaten verhandeld in OTC-derivaten, op voorwaarde dat;
(i) het onderliggende effect van het derivaat bestaat uit instrumenten die vallen onder dit punt 1, uit financiële indexen, uit
rentevoeten, wisselkoersen of valuta’s waarin het overeenstemmende compartiment beleggingen kan uitvoeren in
overeenstemming met zijn beleggingsdoelstellingen zoals bepaald in het Beheerreglement van het Fonds;
(ii) de tegenpartijen van transacties met OTC-instrumenten instellingen zijn die onderworpen zijn aan een prudentieel toezicht
en deel uitmaken van de door de CSSF erkende categorieën, en
(iii) de OTC-derivaten worden dagelijks onderworpen aan een betrouwbare en controleerbare waardering, en kunnen op
initiatief van het Fonds elk moment worden verkocht, vereffend of afgesloten tegen hun reële waarde;
h) andere geldmarktinstrumenten dan diegene die worden verhandeld op een gereglementeerde markt, die vallen onder Artikel 1
van de wet, als de uitgifte of emittent van dergelijke instrumenten zelf gereglementeerd is om beschermers en spaargelden te
beschermen, op voorwaarde dat zij:
(i) uitgegeven of gewaarborgd worden door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een
Lidstaat, door de Europese Centrale Bank, door de Europese Unie of door de Europese Investeringsbank, door een Derde
Land of, in geval van een federale staat, door een van de leden van de federatie, of door een internationale openbare
instelling waar een of meer lidstaten van de Europese Unie deel van uitmaken;
(ii) door een onderneming uitgegeven effecten die worden verhandeld op gereglementeerde markten waarnaar wordt verwezen
in Deel 1. alinea a), b) of c) hierboven;
(iii) uitgegeven of gewaarborgd worden door een instelling die onderworpen is aan een prudentieel toezicht volgens de criteria
bepaald door het Europese recht, of door een instelling die onderworpen is aan prudentiële regels die door de CSSF worden
beschouwd als zijnde minstens even streng als degene die zijn vastgelegd door de EU-wetgeving en die deze regels naleeft; of
(iv) uitgegeven door andere entiteiten die deel uitmaken van de door de CSSF goedgekeurde categorieën, op voorwaarde dat
de beleggingen in deze instrumenten onderworpen zijn aan regels ter bescherming van beleggers die gelijkwaardig zijn aan
de regels die zijn vastgelegd in het eerste, tweede of derde opsommingsteken, en op voorwaarde dat de emittent een
vennootschap is met een kapitaal en reserves van minstens EUR 10.000.000), die haar jaarrekening neerlegt en publiceert
overeenkomstig de vierde Richtlijn 78/660, ofwel een entiteit die, binnen een groep van vennootschappen die een of
meerdere genoteerde vennootschappen omvat, zich wijdt aan de financiering van de groep of een entiteit die zich wijdt aan
de financiering van effectiseringsinstrumenten die een kredietlijn bij de bank genieten.
2. Een compartiment zal echter niet:
a) meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in andere overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten dan die vermeld in deel
1; of
b) edelmetalen verwerven, of certificaten die deze vertegenwoordigen.
Een compartiment kan bijkomende liquide activa houden.
3. Het Fonds kan roerende en onroerende goederen verwerven die essentieel zijn voor de directe uitoefening van zijn activiteiten.
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4.
a) Een compartiment zal niet meer beleggen dan:
(i) 10% van zijn vermogen in overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven door dezelfde instelling
(ii) 20% van zijn vermogen in deposito's bij dezelfde instelling.
De risicoblootstelling aan een tegenpartij van een compartiment in een OTC-derivatentransactie zal niet meer bedragen dan:
(i) 10% van zijn vermogen wanneer de tegenpartij een kredietinstelling is zoals vermeld in deel 1. alinea f); of
(ii) 5% van zijn vermogen, in andere gevallen.
b) De totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten die door een compartiment worden gehouden bij emittenten waarin
het in elk ervan meer dan 5% van zijn vermogen belegt, mag niet meer dan 40% van de waarde van zijn vermogen bedragen.
Die beperking zal niet van toepassing zijn op deposito's of transacties met OTC-derivaten afgesloten met financiële instellingen
die onderworpen zijn aan prudentieel toezicht.
Ondanks de individuele beperkingen gedefinieerd in alinea a), zal een compartiment niet, indien dat ertoe zou leiden dat een
compartiment meer dan 20% van zijn vermogen belegt in een enkele entiteit, de volgende zaken combineren:
(i) beleggingen in effecten of geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door de betreffende entiteit;
(ii) deposito's bij die entiteit;
(iii) blootstelling die voortvloeit uit transacties met OTC-derivaten met die entiteit.
c) De beperking van 10% vastgesteld in alinea a) punt (i) kan worden opgetrokken tot maximaal 35% indien de effecten of
geldmarktinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat, door de openbare instanties van zijn
grondgebied, door een Derde Land of door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meer lidstaten
deel van uitmaken.
d) De beperking van 10% vastgesteld in alinea a) punt (i) kan worden opgetrokken tot maximaal 25% indien de obligaties zijn
uitgegeven door een kredietinstelling met maatschappelijke zetel in een Lidstaat en is wettelijk onderworpen aan bijzonder
publiek toezicht dat is bedoeld om houders van obligaties te beschermen. In het bijzonder zullen bedragen die voortvloeien uit
de uitgifte van dergelijke obligaties overeenkomstig de wet worden belegd in activa die, gedurende de hele geldigheidsperiode
van de obligaties, aan de obligaties verbonden vorderingen kunnen dekken en die, in geval van verliezen van de emittent,
prioritair kunnen worden gebruikt voor de terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van de opgelopen rente.
Indien een compartiment meer dan 5% van zijn vermogen belegt in de obligaties die in alinea a) vermeld zijn en die door een en
dezelfde emittent uitgegeven zijn, mag de totale waarde van die beleggingen niet groter zijn dan 80% van de waarde van het
vermogen van het compartiment.
e) De effecten en geldmarktinstrumenten zoals vermeld in alinea's c) en d) zullen niet in acht worden genomen voor het toepassen
van de limiet van 40% zoals vermeld in alinea b).
De limieten vastgelegd in alinea's a), b), c) en d) zullen niet worden gecombineerd; bijgevolg mogen de beleggingen in effecten
of geldmarktinstrumenten die door dezelfde entiteit zijn uitgegeven, in deposito’s of in derivaten met deze entiteit in
overeenstemming met de alinea's a), b), c) en d), in totaal niet meer bedragen dan 35 % van het vermogen van het
compartiment.
Vennootschappen waarvan de rekeningen voor consolidatiedoeleinden worden gecombineerd, zoals bedoeld in de Richtlijn
83/349 of in overeenstemming met de internationale erkende regels voor financiële verslaggeving, worden voor de berekening
van de in dit punt 4 vastgelegde limieten beschouwd als één entiteit.
Een compartiment kan cumulatief tot 20% van zijn vermogen beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten in dezelfde groep.
5. Onverminderd de in punt 8 vastgestelde limieten, worden de in punt 4 vastgestelde limieten opgetrokken tot maximaal 20 % voor
beleggingen in aandelen en/of schuldeffecten van een en dezelfde entiteit indien het beleggingsbeleid van het compartiment de
bedoeling heeft om de samenstelling na te bootsen van een specifieke aandelen- of schuldenindex die door de CSSF wordt erkend,
op voorwaarde dat:
(i) zijn samenstelling voldoende is gediversifieerd;
(ii) de index een gepast staal vormt van de markt waarop hij betrekking heeft; en
(iii) hij op gepaste wijze wordt gepubliceerd.
Deze limiet van 20% zal worden verhoogd tot maximaal 35% indien dat gerechtvaardigd blijkt door uitzonderlijke
marktomstandigheden, in het bijzonder op gereglementeerde markten waar bepaalde effecten of geldmarktinstrumenten in ruime
mate domineren. De belegging tot die limiet zal slechts voor één emittent zijn toegestaan.
6. Als uitzondering op punt 4., in overeenstemming met het principe van risicospreiding, zal een compartiment tot 100% van
zijn vermogen beleggen in verschillende effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat,
een of meer van zijn openbare instanties, een Derde Land dat deel uitmaakt van de OESO, Brazilië, Indonesië, Rusland,
Singapore en Zuid-Afrika, of door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een of meer lidstaten deel
van uitmaken.
Een dergelijk compartiment zal effecten houden van minstens zes verschillende uitgiftes, maar effecten van één enkele
uitgifte zullen niet meer dan 30% van zijn totale vermogen uitmaken.
7.
a) Een compartiment kan de deelbewijzen of aandelen verwerven van een ICBE of andere ICB's zoals vermeld in punt 1. alinea e),
op voorwaarde dat niet meer 20% van zijn vermogen wordt belegd in deelbewijzen of aandelen van één enkele ICBE of een
andere ICB. Voor de toepassing van deze beleggingslimiet moet elk compartiment van een ICB met meerdere compartimenten,
zoals bedoeld in artikel 181 van de Wet, worden beschouwd als een afzonderlijke emittent, op voorwaarde dat het principe van
de scheiding van de verplichtingen van de verschillende compartimenten ten aanzien van derden is gewaarborgd.
b) Beleggingen in deelbewijzen of aandelen van andere ICB’s dan ICBE’s zullen in totaal niet meer bedragen dan 30 % van het
vermogen van een compartiment. Indien een compartiment deelbewijzen of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's heeft
verworven, worden de activa van deze ICBE's of andere ICB's niet gecombineerd ten behoeve van de limieten vastgelegd in punt 4.
c) Aangezien het Fonds in deelbewijzen of aandelen van ICB's kan beleggen, is de belegger blootgesteld aan een risico van
kostenvermeerdering (bijvoorbeeld de beheerkosten van de ICB's waarin het Fonds belegt).
Een compartiment mag niet beleggen in een ICBE of een andere ICB (onderliggend fonds) die een beheervergoeding in
rekening brengt van meer dan 3% per jaar.
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Indien een compartiment belegt in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s die, hetzij direct, hetzij via
delegering, worden beheerd door dezelfde beheermaatschappij of door een andere vennootschap waarmee de
beheermaatschappij gelieerd is in het kader van een gezamenlijk beheer of door een aanzienlijke directe of indirecte eigendom,
zal het compartiment niet onderworpen worden aan enige vergoeding voor inschrijving op of terugkoop van de deelbewijzen of
aandelen van deze onderliggende fondsen.
De maximale jaarlijkse beheervergoeding die direct door het compartiment wordt betaald, is vermeld in Deel II.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

a) Het Fonds zal geen aandelen met stemrecht verwerven waardoor het een invloed van betekenis zou kunnen uitoefenen op het
management van een emittent.
b) Het Fonds mag niet meer verwerven dan:
(i) 10% van de aandelen zonder stemrecht van één enkele emittent;
(ii) 10% van de schuldeffecten van één enkele emittent;
(iii) 25% van de deelbewijzen of aandelen van één enkele ICBE of andere ICB zoals gedefinieerd in Artikel 2 alinea 2 van de
Wet; of
(iv) 10% van de geldmarktinstrumenten van één enkele emittent.
De limieten vastgesteld in punten (ii), (iii) en (iv) kunnen worden genegeerd op het moment van verwerving als op dat moment
het brutobedrag van de schuldeffecten of van de geldmarktinstrumenten, of het nettobedrag van de effecten in omloop, niet kan
worden berekend.
c) Alinea's a) en b) zijn niet van toepassing op:
(i) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een Lidstaat of zijn openbare instanties;
(ii) effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land dat geen deel uitmaakt van de Europese
Unie;
(iii) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door internationale instellingen met een openbaar karakter waar een
of meerdere Lidstaten van de Europese Unie deel van uitmaken.
(iv) de aandelen die door het Fonds worden gehouden in het kapitaal van een vennootschap uit een Derde Land dat geen
lidstaat is van de Europese Unie die haar activa hoofdzakelijk belegt in effecten van emittenten met maatschappelijke zetel
in dat land indien, krachtens de wetgeving van dat land, een dergelijke participatie voor het Fonds de enige mogelijkheid is
om te beleggen in effecten van emittenten van dat land. Deze afwijking zal enkel van toepassing zijn als de vennootschap
uit het Derde Land dat geen lidstaat is van de Europese Unie in haar beleggingsbeleid de limieten naleeft zoals vastgesteld
in punten 4., 7. en 8. alinea's a) en b). Indien de limieten bepaald in punten 4. en 7. worden overschreden, zal punt 9.
mutatis mutandis van toepassing zijn;
De compartimenten moeten de limieten vastgesteld in deze Bijlage niet naleven wanneer zij inschrijvingsrechten uitoefenen die
verbonden zijn aan effecten of geldmarktinstrumenten die deel uitmaken van hun vermogen.
Behoudens naleving van het principe van risicospreiding, mogen de nieuwe erkende compartimenten gedurende een periode van
zes maanden na hun erkenningsdatum afwijken van de punten 4, 5, 6. en 7.
Indien deze limieten worden overschreden wegens redenen buiten de controle van het compartiment of als gevolg van het
uitoefenen van inschrijvingsrechten, zal het compartiment het verhelpen van die situatie als prioritair doel stellen voor zijn
verkooptransacties, de belangen van zijn houders van deelbewijzen in acht nemend.
Een compartiment kan valuta’s verwerven door middel van back-to-backleningen.
Een compartiment kan lenen, op voorwaarde dat dergelijke leningen:
xa) tijdelijk zijn en niet meer dan 10% van zijn vermogen uitmaken;
b) de verwerving mogelijk maken van onroerende goederen die onontbeerlijk zijn voor de rechtstreekse uitoefening van zijn
activiteiten en maximaal 10% van zijn vermogen vertegenwoordigen.
Dergelijke leningen zullen niet in totaal niet meer bedragen dan 15% van zijn vermogen.
Onverminderd de toepassing van de punten 1, 2, 3 en Bijlage 2, zal een compartiment geen kredieten toekennen of zich borg
stellen voor rekening van derden.
Dit belet niet dat een compartiment effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten zoals vermeld in punt 1.
alinea's e), g) en h) kan verwerven die niet volledig zijn volgestort.
Een compartiment mag de in punt 1. alinea's e), g) en h) vermelde effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële
instrumenten niet short verkopen.
In afwijking van de bovenstaande beperkingen mag een compartiment dat is ontworpen als een ‘feedercompartiment':
a) ten minste 85% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van een andere ICBE of een ander compartiment van
een ICBE (de ‘Master’).
b) tot 15% van zijn vermogen beleggen in een of meer van de volgende:
- bijkomende liquide activa,
- financiële derivaten, die uitsluitend gebruikt mogen worden voor afdekkingsdoeleinden, in overeenstemming met punt 1.
alinea g) en Bijlage 2;
- roerende en onroerende eigendommen die essentieel zijn voor de directe uitoefening van zijn activiteiten.

14. Een compartiment mag aandelen verwerven in een of meer andere compartimenten (doelcompartimenten) van het Fonds, op
voorwaarde dat:
- het doelcompartiment niet op zijn beurt belegt in het compartiment.
- het percentage van het vermogen dat elk doelcompartiment belegt in andere doelcompartimenten van het Fonds niet meer dan
10% bedraagt;
- enige stemrechten die aan de aandelen van de doelcompartimenten zijn gekoppeld, worden opgeschort zolang zij door het
compartiment worden gehouden en op voorwaarde dat zij op gepaste wijze administratief worden verwerkt in de
boekhoudkundige en periodieke verslagen;
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- in alle gevallen, zolang deze doelcompartimenten door het Fonds worden gehouden, hun waarde niet in aanmerking wordt
genomen voor de berekening van het nettovermogen van het Fonds voor het controleren van de door de wet vereiste
minimumdrempel voor het nettovermogen;
- er geen verdubbeling van beheervergoedingen/instapvergoedingen of terugkoopvergoedingen zal plaatsvinden op het niveau
van het compartiment dat in het doelcompartiment heeft belegd en dit doelcompartiment.
In het algemeen behoudt de Beheermaatschappij zich het recht voor om op elk moment andere beleggingsbeperkingen in te voeren
indien deze absoluut noodzakelijk zijn voor de naleving van de wetten en reglementen die gelden in bepaalde staten waar de
deelbewijzen van het Fonds zouden kunnen worden aangeboden en verkocht. Omgekeerd behoudt de Beheermaatschappij zich het
recht voor om, voor zover de geldende reglementering die op het Fonds van toepassing is dat toestaat, voor een of meerdere
compartimenten af te wijken van een of meerdere beleggingsbeperkingen die hierboven worden vermeld. Deze afwijkingen worden
vermeld in het beleggingsbeleid in Deel II voor elk van de betrokken compartimenten.
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BIJLAGE 2 – TECHNIEKEN, FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN BELEGGINGSBELEID
Onverminderd hetgeen bepaald kan zijn voor een of meerdere specifieke compartimenten is het Fonds gerechtigd voor elk
compartiment, conform de onderstaande bepalingen, gebruik te maken van financiële derivaten in de zin van punt 1. alinea g) van
Bijlage 1 van het Prospectus ("Bijlage 1").
Elk compartiment kan in het kader van zijn beleggingsbeleid en binnen de limieten die zijn vastgesteld in punt 1 van Bijlage 1, beleggen
in financiële derivaten voor zover het totale risico waaraan de onderliggende activa zijn blootgesteld, de beleggingslimieten die zijn
vastgesteld in punt 4 van Bijlage 1 niet overschrijdt. Indien een compartiment belegt in financiële derivaten die op een index zijn
gebaseerd, worden deze beleggingen niet noodzakelijk gecombineerd met de limieten die zijn vastgesteld in punt 4 van Bijlage 1.
Indien een effect of een geldmarktinstrument een derivaat omvat, moet hiermee rekening worden gehouden voor de toepassing van
deze bepalingen.
1. Algemene informatie
Het Fonds kan gebruik maken van derivaten waarvan de onderliggende waarden overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten
kunnen zijn, zowel voor afdekkingsdoeleinden (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).
Indien dergelijke transacties impliceren dat er gebruik wordt gemaakt van derivaten, moeten de voorwaarden en limieten in
overeenstemming zijn met de bepalingen van Bijlage 1.
Indien een compartiment gebruik maakt van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading), mag het deze slechts gebruiken binnen de
limieten van zijn beleggingsbeleid.
1.1. Bepaling van de totale blootstelling
Volgens Circulaire 11/512 moet de Beheermaatschappij de globale blootstelling van het compartiment minstens een keer per dag
berekenen. De limieten op de totale blootstelling moeten continu worden nageleefd.
Het is de verantwoordelijkheid van de Beheermaatschappij om een gepaste methode te selecteren voor het berekenen van de
globale blootstelling. Meer in het bijzonder moet deze selectie gebaseerd zijn op de zelfbeoordeling door de Beheermaatschappij
van het risicoprofiel van het compartiment dat resulteert uit zijn beleggingsbeleid (inclusief zijn gebruik van financiële derivaten).
1.2. De methode voor risicometing volgens het risicoprofiel van het compartiment
De compartimenten worden geclassificeerd volgens de zelfbeoordeling van hun risicoprofiel dat resulteert uit hun beleggingsbeleid
(inclusief hun inherente strategie wat betreft de belegging in derivaten). In dat verband worden twee methodes voor de berekening
van het risico gebruikt:
Een geavanceerde methode voor risicoberekening, zoals de Value-at-Risk (VaR) benadering, om de globale blootstelling te
berekenen, indien:
(a) Het compartiment complexe beleggingsstrategieën volgt die meer dan een verwaarloosbaar deel van het
beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigen;
(b) Het compartiment meer dan een verwaarloosbare blootstelling heeft aan exotische derivaten; of
(c) Indien de benadering op basis van de aangegane verplichtingen (de ‘commitment approach’) het marktrisico van de
portefeuille niet op gepaste wijze weergeeft.
In alle andere gevallen moet de commitment approach-methode worden gebruikt om de totale blootstelling te berekenen.
Er zijn momenteel geen compartimenten die beoordeeld worden met de VaR-benadering. Alle bestaande compartimenten
gebruiken de commitment approach-methode
1.3. Berekening van de totale blootstelling
1.3.1. Voor compartimenten die gebruik maken van de commitment approach-methode
Voor standaard derivaten richt de commitment approach-conversiemethode zich op de marktwaarde van de equivalente
positie in de onderliggende activa. Dit kan vervangen worden door de nominale waarde of de prijs van het
futurescontract indien dat een meer behoudende waarde oplevert.
Voor niet-standaard derivaten kan er een alternatieve benadering worden gebruikt, op voorwaarde dat het totaalbedrag
van de derivaten een verwaarloosbaar gedeelte van de portefeuille van het compartiment vertegenwoordigt.
Voor gestructureerde compartimenten wordt de berekeningsmethode beschreven in de ESMA/2011/112 richtlijnen.
Een financieel derivaat wordt niet meegenomen in de berekening van de verplichting indien het voldoet aan beide
voorwaarden:
(a) De combinatie van een participatie van het compartiment in een financieel derivaat dat gekoppeld is aan financiële activa
met contanten belegd in risicovrije activa staat gelijk met een contantenpositie in die financiële activa.
(b) Het financiële derivaat wordt niet geacht enige toename van de blootstelling, de hefboomwerking of het marktrisico te
genereren.
De totale verplichting van het compartiment ten aanzien van financiële derivaten, beperkt tot 100% van de totale nettowaarde
van de portefeuille, wordt bepaald als de som, als een absolute waarde, van de individuele verplichtingen, na eventuele
mogelijke salderings- en afdekkingsregelingen.
1.3.2.
Voor compartimenten die de VaR (value-at-risk) methode gebruiken, wordt de globale blootstelling dagelijks bepaald door het
maximale potentiële verlies te berekenen bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau over een specifieke termijn onder normale
marktomstandigheden.
Afhankelijk van het risicoprofiel en de beleggingsstrategie van het betreffende compartiment kan de relatieve VaR-benadering
dan wel de absolute VaR-benadering worden gebruikt:
Bij de relatieve VaR-benadering wordt een hefboomvrije referentieportefeuille gedefinieerd die de beleggingsstrategie
weerspiegelt, en de VaR van het compartiment kan niet groter zijn dan twee keer de VaR van de referentieportefeuille.
De absolute VaR-benadering is van toepassing op compartimenten die beleggen in verschillende activaklassen en die
hun beleggingsdoel niet definiëren in verhouding tot een referentie-index maar veeleer als een absoluut rendementsdoel.
Het niveau van de absolute VaR is strikt beperkt tot 20%.
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VaR-limieten dienen altijd gedefinieerd te worden volgens het gedefinieerde risicoprofiel.
Om de VaR te berekenen moeten de volgende parameters gebruikt worden: een betrouwbaarheidsinterval van 99%, een
bezitsperiode van een maand (20 dagen) en een werkelijke (historische) observatieperiode voor risicofactoren van minstens 1
jaar (250 dagen).
De Beheermaatschappij voert een maandelijks programma voor back-testing uit en brengt elk kwartaal verslag uit aan het
senior management over het overmatige aantal uitzonderingen.
De Beheermaatschappij berekent weerstandstests (stress-tests) op een maandelijkse basis voor een makkelijker beheer
van de risico’s die verband houden met eventuele abnormale marktafwijkingen.
1.4 Berekening van het tegenpartijrisico gekoppeld aan onderhands verhandelde derivaten (OTC-derivaten)
In overeenstemming met punt 4. alinea a) van Bijlage 1, mag het tegenpartijrisico in een transactie met OTC-derivaten en
technieken voor efficiënt portefeuillebeheer voor een compartiment niet meer bedragen dan 10% van zijn vermogen ingeval de
tegenpartij een van de kredietinstellingen is zoals vermeld in punt 1. alinea f) van Bijlage 1, of 5% van zijn vermogen in alle andere
gevallen.
Het tegenpartijrisico gekoppeld aan OTC-derivaten zal gebaseerd zijn op de positieve marktnotering van het contract.
1.5. Waardering van OTC-derivaten
In overeenstemming met punt 1. alinea g) van Bijlage 1 zal de Beheermaatschappij regelingen en procedures opstellen,
documenteren, implementeren en handhaven die een correcte, transparante en eerlijke waardering van OTC-derivaten
waarborgen.
1.6. Berekeningsmethode van het globale marktrisico voor feedercompartimenten:
De globale blootstelling van een Feedercompartiment zal berekend worden door zijn eigen blootstelling door middel van financiële
derivaten te combineren met ofwel:
a)

de werkelijke blootstelling van de Master door middel van financiële derivaten in verhouding tot de belegging van de Feeder in
de Master, of

b)

de globale potentiële maximumblootstelling van de Master met betrekking tot financiële derivaten, zoals gedefinieerd in het
beheerreglement of in de Statuten van de Master, in verhouding tot de belegging van de Feeder in de Master.

1.7. Technieken voor efficiënt portefeuillebeheer
1.7.1. De gebruikte technieken en instrumenten voldoen aan de volgende criteria in overeenstemming met Circulaire 13/559:
(a) Ze zijn economisch geschikt in die zin dat ze op een rendabele manier worden gerealiseerd;
(b) De transacties worden afgesloten omwille van een of meer van de volgende specifieke doelstellingen:
(i) Risicovermindering;
(ii) Kostenvermindering;
(iii) Extra kapitaal of inkomsten voor de Vennootschap binnen een risiconiveau dat in overeenstemming is met het
risicoprofiel van het compartiment en de risicospreidingsregels die zijn beschreven in punt 4. van Bijlage 1;
(c) Hun risico's zijn voldoende gedekt door het risicobeheerproces van het compartiment.
1.7.2. Technieken en instrumenten die voldoen aan de criteria van punt 1.8.1. en die betrekking hebben op geldmarktinstrumenten
zullen worden beschouwd als technieken en instrumenten met betrekking tot geldmarktinstrumenten in het kader van efficiënt
portefeuillebeheer.
1.7.3. De gebruikte technieken en instrumenten zullen niet
a) resulteren in een verandering van de beleggingsdoelstelling van het betreffende compartiment; of
b) in vergelijking met het oorspronkelijke risicobeleid van het compartiment aanzienlijke extra risico's toevoegen.
1.7.4. De uit de technieken voor efficiënt portefeuillebeheer voortvloeiende directe en indirecte operationele kosten/vergoedingen
kunnen worden ingehouden op de inkomsten voor de betreffende compartimenten. De leenagent voor het Fonds, BNP Paribas
Securities Services, ontvangt een vergoeding van maximaal 20% van het brutorendement voor zijn diensten. BNP Paribas
Securities Services is een 100%-dochteronderneming van de BNP Paribas Group. Deze kosten en vergoedingen zullen geen
verborgen inkomsten omvatten.
1.7.5. In het jaarverslag van het Fonds zal de volgende informatie worden verstrekt:
a) de blootstelling van elk compartiment via technieken voor efficiënt portefeuillebeheer;
b) de identiteit van de tegenpartij(en) van deze technieken voor efficiënt portefeuillebeheer;
c) het type en bedrag van de door het compartiment ontvangen waarborg om de blootstelling aan de tegenpartij te verminderen;
en
d) de inkomsten die voortvloeien uit de technieken voor efficiënt portefeuillebeheer voor de hele verslagperiode, naast de
directe en indirecte operationele kosten en vergoedingen die in rekening zijn gebracht.
1.8. Beheer van waarborgen voor transacties met OTC-derivaten en technieken voor efficiënt portefeuillebeheer in overeenstemming
met de Circulaire 13/559
Alle in deze context ontvangen activa zullen worden beschouwd als waarborg en zullen voldoen aan de onderstaande criteria.
1.8.1. Alle waarborgen die worden gebruikt om de blootstelling aan het tegenpartijrisico te verminderen zullen te allen tijde voldoen aan
de volgende criteria:
a) Liquiditeit – alle andere ontvangen waarborgen dan contanten zullen in hoge mate liquide zijn en verhandeld worden op een
gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit met transparante prijsbepaling, zodat ze snel kunnen worden
verkocht tegen een prijs die in de buurt komt van de waardering vóór de verkoop. De ontvangen waarborgen zullen ook
voldoen aan de bepalingen van punt 8 van Bijlage 1.
b) Waardering – ontvangen waarborgen zullen minstens eenmaal per dag worden gewaardeerd en activa die grote
prijsschommelingen vertonen, zullen niet worden aanvaard als waarborg tenzij er gepaste conservatieve haircuts worden
toegepast.
c) Risico's verbonden aan het beheer van waarborgen, zoals operationele en juridische risico's, zullen worden geïdentificeerd,
beheerd en opgevangen door het risicobeheerproces.
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d)

Wanneer er sprake is van een eigendomsoverdracht, zal de ontvangen waarborg door de Depotbank worden bewaard. Voor
andere types van waarborgovereenkomsten kan de waarborg worden bewaard door een externe bewaarder die
onderworpen is aan prudentieel toezicht en die geen banden heeft met de verstrekker van de waarborg.
e) Ontvangen waarborgen zullen op elk ogenblik kunnen worden afgedwongen zonder rekening te houden met, of zonder
goedkeuring van de tegenpartij.
1.8.2. Herbelegde contante waarborgen zullen worden gespreid in overeenstemming met de spreidingsvereisten die van toepassing zijn
op niet-contante waarborgen.
1.8.3. Voor alle compartimenten die waarborgen ontvangen voor minstens 30% van hun vermogen zal de Beheermaatschappij in
overeenstemming met de Circulaire 13/559 een geschikt stresstestbeleid opstellen voor de uitvoering van geregelde stresstests
onder normale en uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden om het aan de betreffende waarborgen verbonden liquiditeitsrisico te
beoordelen.
1.8.4. De Beheermaatschappij zal in overeenstemming met de Circulaire 13/559 een duidelijk haircutbeleid opstellen dat aangepast is
aan elke categorie van als waarborg ontvangen activa.
1.8.5. Waarborgrooster volgens publieke toezichthouder
Activaklasse

Vereiste marge
/ NIW

Max. per
activaklasse
/ NIW

[100 - 102%]

100%

AAA

[100 - 105%]

100%

20%

AAA

[100 - 105%]

100%

20%

BBB

[100 - 115%]

100%

20%

A

[100 - 117%]

100%

20%

BBB

[100 - 140%]

[10% - 30%]

20%

A

[100 - 117%]

[10% - 30%]

20%

BBB

[100 - 140%]

[10% - 30%]

20%

ICBE IV

[100 - 110%]

100%

20%

A

[100 - 107%]

[10% - 30%]

20%

[100% - 140%]

100%

20%

Minimumrating
aanvaard

Contanten (EUR, USD en GBP)

Max. per
emittent
/ NIW

Vastrentend
Staatsobligaties van in aanmerking komende OESO-landen
Obligaties van in aanmerking komende supranationale
organen en staatsinstellingen
Staatsobligaties van andere in aanmerking komende landen
Bedrijfsobligaties van in aanmerking komende OESOlanden
Bedrijfsobligaties van in aanmerking komende OESOlanden
Converteerbare obligaties van in aanmerking komende
OESO-landen
Converteerbare obligaties van in aanmerking komende
OESO-landen
Deelbewijzen in geldmarktfondsen (1)
CD's (in aanmerking komende OESO-landen en andere in
aanmerking komende landen)
In aanmerking komende indexen en aan afzonderlijke
aandelen gekoppelde instrumenten

Securitisatie (2)
[100% - 132%]
100%
20%
(1) Alleen geldmarktfondsen die door BNPP IP worden beheerd. Andere ICBE's komen alleen in aanmerking na adhocgoedkeuring door BNPP IP Risk
(2) Onderworpen aan voorwaarden en de ad-hocgoedkeuring door BNPP IP Risk
Herinnering:
De door een compartiment ontvangen waarborgen moeten uitgegeven zijn door een entiteit die onafhankelijk is van de tegenpartij
en waarvan wordt verwacht dat ze geen hoge correlatie met de resultaten van de tegenpartij zal vertonen.
Niet-contante waarborgen mogen niet worden verkocht, herbelegd of in pand gegeven.
Als waarborg ontvangen contanten mogen alleen:
- in deposito worden gegeven bij entiteiten zoals gedefinieerd in punt 1. alinea f) van Bijlage 1;
- worden belegd in staatsobligaties van hoge kwaliteit;
- worden gebruikt in het kader van omgekeerde terugkoopovereenkomsten op voorwaarde dat de transacties worden afgesloten
met kredietinstellingen die onderworpen zijn aan prudentieel toezicht en dat het compartiment op elk moment het volledige
bedrag in contanten op aangegroeide basis kan terugvorderen;
- worden belegd in kortetermijngeldmarktfondsen zoals gedefinieerd in de Richtlijnen betreffende een gemeenschappelijke
definitie van Europese geldmarktfondsen.
1.8.6. Compartimenten die gebruik maken van transacties met OTC-derivaten en technieken voor efficiënt portefeuillebeheer
Alle waarborgen die worden gebruikt om de blootstelling aan het tegenpartijrisico te verminderen dienen te allen tijde te voldoen
aan de volgende criteria:
Spreiding van de waarborgen (activaconcentratie) – de waarborgen moeten voldoende gespreid zijn wat betreft land, markt en
emittent. Er wordt van uitgegaan dat het criterium van voldoende spreiding met betrekking tot de emittentenconcentratie is vervuld
als het compartiment van een tegenpartij bij transacties voor efficiënt portefeuillebeheer en OTC-derivaten een korf van
waarborgen ontvangt met een maximale blootstelling aan één bepaalde emittent van 20% van zijn netto-inventariswaarde.
Wanneer een compartiment aan verschillende tegenpartijen is blootgesteld, moeten de verschillende korven van waarborgen bij
elkaar worden gevoegd om de blootstellingslimiet van 20% aan één emittent te berekenen.
Het Fonds zal transacties aangaan met tegenpartijen die volgens de Beheermaatschappij kredietwaardig zijn.
Tegenpartijen zullen prudentiële regels naleven die door de CSSF worden beschouwd als zijnde equivalent aan de prudentiële
regels van de EU.
Op de datum van dit Prospectus is de lijst van tegenpartijen bij technieken voor efficiënt portefeuillebeheer en OTC-derivaten
(inclusief dochterondernemingen, in voorkomend geval) de volgende:
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ABN Amro Bank NV, Bank of America NA, Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP
Paribas S.A., BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Fortis SA/NV, Credit Agricole Corporate and Investment Bank,
Credit Suisse International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International,
HSBC Bank PLC, ING Bank NV, Macquarie Bank Limited, Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co International plc, NATIXIS,
Nomura International plc, RABOBANK, Société Générale, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland plc, UBS
AG, Citibank N.A., Citigroup Global Markets Limited, JPMorgan Chase Bank N.A., JP Morgan Securities plc, DNB NOR Bank
ASA, Nordea Bank Norge ASA, Svenska Handelsbanken, Swedbank AB en Skandivaviska Enskilda Banken AB
2. Bepalingen in verband met specifieke instrumenten
Bij de aankoop of verkoop van een Credit Default Swap (CDS) dekt het Fonds zich in tegen het risico dat een emittent in gebreke blijft
door een kwartaalpremie te betalen. Indien de emittent in gebreke blijft met zijn betaling, kan de vereffening plaatsvinden in de vorm van
liquide middelen, in welk geval de koper van de bescherming het verschil ontvangt tussen de nominale waarde en de terug te krijgen
waarde, ofwel via een materiële schikking, in welk geval de koper van de bescherming het in gebreke blijvende effect of een effect uit
een korf van leverbare effecten die bij de ondertekening van de CDS is overeengekomen, aan de verkoper van de bescherming
overdraagt en de nominale waarde recupereert. De gebeurtenissen die worden gelijkgesteld met het in gebreke blijven worden
gedefinieerd in de bevestiging van de CDS, net als de leveringsvoorwaarden van de obligaties en vorderingscertificaten.
Door een Equity Default Swap (EDS) te verwerven, dekt het Fonds zich in tegen het risico van een sterke daling (de huidige
marktstandaard bedraagt 70 %) van de waarde van het onderliggende effect op de effectenbeurzen, ongeacht de reden voor de daling,
door een kwartaalpremie te betalen. Indien het risico zich voordoet, dat wil zeggen wanneer de slotkoers op de effectenbeurs de
drempel (van -70%) bereikt of overschrijdt, vindt de vereffening plaats in de vorm van liquide middelen: de koper van de bescherming
ontvangt een vooraf bepaald percentage (de huidige standaard op de Europese markt is 50%) van het aanvankelijk verzekerde
nominale bedrag.
Een Total Return Swap (TRS) is een contract voor de omwisseling van het totale rendement over een obligatie of een ander
onderliggend actief (aandeel, index, etc.) in een referentierente plus een spread. Het totaalrendement omvat de interestcoupons, de
dividenden en de winsten of verliezen van het onderliggende actief gedurende de looptijd van het contract, in overeenstemming met het
betrokken type onderliggend actief.
Wanneer een compartiment een TRS aangaat of belegt in andere financiële derivaten met vergelijkbare kenmerken, zal zijn vermogen
ook overeenstemmen met de bepalingen van punten 4 tot 8 van Bijlage 1. De onderliggende blootstelling van de financiële derivaten zal
in acht worden genomen om de beleggingslimieten uiteengezet in punt 4 van Bijlage 1 te berekenen.
Wanneer een compartiment belegt in dergelijke financiële derivaten, zal de volgende informatie worden meegedeeld in het jaarverslag
van de Vennootschap:
a) De onderliggende strategie of samenstelling van de beleggingsportefeuille of -index;
b) De identificatie van de tegenpartij(en) bij de transacties;
c) De onderliggende blootstelling verkregen via financiële derivaten;
d) Het type en bedrag van de door het compartiment ontvangen waarborg om de blootstelling aan de tegenpartij te verminderen.
De tegenpartij heeft geen zeg over de samenstelling of het beheer van de beleggingsportefeuille van het compartiment of de
onderliggende activa van de financiële derivaten, en haar goedkeuring is niet vereist met betrekking tot
beleggingsportefeuilletransacties van een compartiment.
Een Contract for Difference (CFD) is een contract tussen twee partijen die zich verbinden tot een betaling van liquide middelen door de
ene partij aan de andere, ten bedrage van het verschil tussen twee waarderingen van het onderliggende effect, waarvan ten minste één
waardering onbekend is op het moment waarop het contract wordt afgesloten. Door een CFD aan te gaan, verbindt de Vennootschap
zich ertoe het verschil te betalen (of te ontvangen) tussen de waardering van het onderliggende effect op het moment van het sluiten
van het contract en de waardering van het onderliggende effect op een specifiek moment in de toekomst.
Het Fonds kan slechts onderhandelen met vooraanstaande financiële instellingen die deelnemen aan deze markten en die
gespecialiseerd zijn in dit type transacties.
Het gebruik van CDS's, CFD's en EDS's voor een ander doel dan afdekking moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a) Ze mogen uitsluitend gebruikt worden in het belang van de houders van deelbewijzen, met het doel een aantrekkelijk rendement te
bieden ten opzichte van de gelopen risico’s.
(b) De algemene beleggingsbeperkingen die zijn gedefinieerd in Bijlage 1 zijn van toepassing op de emittent van de CDS’s, CFD’s en
EDS’s en op het risico van de einddebiteur van de CDS’s, CFD’s en EDS’s;
(c) Het gebruik van CDS’s, CFD’s en EDS’s is in overeenstemming met de beleggings- en risicoprofielen van de betrokken
compartimenten;
(d) Elk compartiment moet garanderen dat het een gepaste permanente dekking heeft voor de risico’s gekoppeld aan CDS’s, CFD’s
en EDS’s, zodat het in staat is de terugkoopverzoeken van houders van deelbewijzen uit te voeren, en
(e) De geselecteerde CDS’s, CFD’s en EDS’s zijn voldoende liquide zodat de betrokken compartimenten deze contracten kunnen
verkopen/ontbinden tegen de vastgelegde theoretische prijzen.
EMTN’s (Euro Medium Term Note) zijn schuldinstrumenten met middellange looptijd die worden gekenmerkt door een grote flexibiliteit
voor zowel de emittent (ondernemingen en overheden) als voor de belegger. EMTN’s worden uitgegeven in overeenstemming met een
EMTN-programma, wat betekent dat het gebruik van schuldenconsolidatie wankel kan zijn en de betrokken bedragen kunnen variëren.
Degene die de uitgifte regelt zal deze niet noodzakelijk onderschrijven, wat betekent dat de emittent er niet zeker kan van zijn dat hij het
volledige beoogde bedrag kan inzamelen (het is dus in het belang van de emittent om een goede kredietrating te hebben).
Een gestructureerde EMTN is de combinatie van een EMTN-uitgifte en een derivaat waarmee de kasstromen die gegenereerd worden
door de EMTN, omgezet kunnen worden. Als bijvoorbeeld de emittent een EMTN in omloop brengt die LIBOR + spread uitbetaalt, en
tegelijk een LIBOR/vaste renteswap aangaat over dezelfde periode, verkrijgt hij het equivalent van een financiering met vaste rente,
terwijl de belegger een belegging met vlottende rente verwerft. Op deze gestructureerde EMTN’s kan worden ingeschreven door
beleggingsfondsen die hun klanten gepersonaliseerde producten willen aanbieden die beantwoorden aan hun specifieke behoeften en
rekening houdend met hun specifiek risicoprofiel.
Commodity-ETP’s verwijzen naar alle Exchange Traded Products die rendementen uit grondstoffen volgen. Ze omvatten geen ETP’s
die de waarde van vennootschappen actief in de grondstoffensector volgen.
Exchange Traded Funds (ETF’s) verwijzen naar Exchange Traded Products die gestructureerd zijn en gereglementeerd als
gemeenschappelijke fondsen of collectieve beleggingsregelingen:
(i) Verenigde Staten: ETF’s zijn geregistreerd onder de Investment Company Act van 1940. Momenteel zijn Amerikaanse ETF’s
gebaseerd op de fysieke levering van de onderliggende activa voor de creatie en terugkoop van effecten.
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(ii) Europese Unie:De meeste ETF’s zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen die voldoen aan de regels voor ICBE’s. Het is
ICBE’s niet toegestaan te beleggen in fysieke grondstoffen, maar ze kunnen gebruik maken van synthetische indexreplicatie om
een blootstelling te verkrijgen aan brede grondstoffenindexen die voldoen aan de relevante diversificatievereisten.
(iii) Andere rechtsgebieden: zoals Zwitserland, laten toe dat ETF’s gebruik maken van zowel materiële als synthetische replicatie om
een blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen, zonder enige diversificatiebeperkingen.
Exchange Traded Commodities (ETC's) worden verhandeld en afgewikkeld als ETF's, maar zijn gestructureerd als
schuldinstrumenten. Ze volgen zowel brede als enkelvoudige grondstoffenindices. ETC's houden ofwel direct de onderliggende
grondstof (bijv. materieel goud), of verkrijgen een blootstelling via volledig zekergestelde swaps.
Exchange Traded Notes (ETN's) zijn vergelijkbaar met ETC's, alleen zijn ze niet zekergesteld, wat betekent dat een belegger in een
ETN volledig is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent.
(i) Verenigde Staten: publiceren dagelijks een NIW of informatie over het beheerde vermogen of de uitstaande aandelen
(ii) Europa:Zijn niet verplicht om een NIW of informatie over het beheerde vermogen of de uitstaande aandelen openbaar en op
regelmatige basis te publiceren, en doen dit vaak niet.
‘Equity’-compartimenten kunnen hun activa beleggen in aandelen en equivalente effecten. Aan aandelen equivalente effecten omvatten, in
het bijzonder, ADR’s en GDR’s, beleggingscertificaten, inschrijvingswarrants en enige andere effecten die gespecificeerd worden in het
beleggingsbeleid.
Het gebruik van ADR’s / GDR’s verwijst naar alle categorieën van American Depositary Receipts en Global Depositary Receipts, die als
substituut dienen voor aandelen die om wettelijke redenen niet plaatselijk kunnen worden gekocht. ADR’s en GDR’s worden niet
plaatselijk genoteerd maar wel op markten als New York en Londen, en worden uitgegeven door grote banken en/of financiële
instellingen in geïndustrialiseerde landen in ruil voor het deponeren van de effecten die in het beleggingsbeleid van het compartiment
zijn genoemd.
3. Uitlenen van effecten

Het Fonds kan transacties verrichten met betrekking tot het te leen geven of krijgen van effecten, op
voorwaarde dat aan de volgende regels van Circulaire 08/356 wordt voldaan:
3.1. Het Fonds kan effecten lenen of uitlenen in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem georganiseerd door een erkende
instelling voor effectenverrekening of door een vooraanstaande financiële instelling die in dit type transactie is gespecialiseerd.
De CSSF schrijft voor dat de lener volgende voorwaarden moet naleven:
De lener moet een waarborg inbrengen;
De lener moet onderworpen zijn aan regels voor prudentieel toezicht die de CSSF beschouwt als gelijkwaardig aan de regels
in de gemeenschapswetgeving.
3.2. Limieten voor de effectenleentransacties
Het Fonds moet waarborgen dat het volume van effectenleentransacties op een gepast niveau wordt gehouden of dat het de
teruggave van de effecten die het heeft uitgeleend kan aanvragen, op zo’n manier dat het op elk moment aan zijn
terugkoopverplichting kan voldoen, en dat deze transactie het beheer van de activa van het Fonds in overeenstemming met zijn
beleggingsbeleid niet in gevaar brengt.
3.3. Beperking van het tegenpartijrisico en ontvangst van de gepaste waarborgen
In het kader van de effectenleentransacties moet de waarde van de door het fonds ontvangen waarborg op ieder ogenblik
minstens gelijk zijn aan de globale waarderingswaarde (inclusief interesten, dividenden en andere eventuele rechten) van de
geleende effecten.
De netto blootstelling (dus de blootstelling van het Fonds min de waarborg ontvangen door het Fonds) aan een tegenpartij zal in
acht worden genomen in de limiet van 20% bepaald voor punt 4. alinea b) van Bijlage 1.
De waarde van de ontvangen waarborg moet dagelijks worden gewaardeerd.
3.4. Aanvaardbare waarborgen:
a) Liquiditeiten (contanten, kortlopende banktegoeden, geldmarktinstrumenten, kredietbrieven);
b) Obligaties uitgegeven (of gewaarborgd) door een lidstaat van de OESO;
c) Aandelen of deelbewijzen uitgegeven door geldmarkt-ICB's (dagelijkse berekening en een rating van AAA (S&P) of
gelijkwaardig);
d) Aandelen of deelbewijzen uitgegeven door ICBE's die beleggen in de hierna vermelde obligaties/aandelen;
e) Obligaties uitgegeven of gewaarborgd door emittenten van eerste rang die een toereikende liquiditeit bieden;
f)
Aandelen genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de EU of op een effectenbeurs van
een staat die deel uitmaakt van de OESO, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een belangrijke index en dat de
emittenten niet gerelateerd zijn aan de tegenpartij;
g) Directe beleggingen in obligaties of aandelen met de kenmerken vermeld onder punten (e) en (f).
3.5. Herbelegging van contanten verstrekt tot zekerheid
Het Fonds kan de contanten die hij ontvangt bij wijze van waarborg herbeleggen in de volgende instrumenten:
a) geldmarkt-ICB's (waarvan de netto-inventariswaarde dagelijks wordt berekend en die beschikken over een rating van AAA
(S&P) of gelijkwaardig);
b) kortlopende banktegoeden;
c) geldmarktinstrumenten;
d) kortlopende obligaties uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland, Canada, Japan of de
Verenigde Staten of door hun nationale overheidsinstellingen, of door supranationale instellingen en organismen met
communautair, regionaal of wereldwijd karakter;
e) obligaties uitgegeven of gewaarborgd door emittenten van eerste rang die een toereikende liquiditeit bieden; en
f)
Omgekeerde terugkoopovereenkomsten
De andere financiële activa dan banktegoeden of deelbewijzen van ICB's die het Fonds heeft verworven via de
herbelegging van de contanten die het heeft ontvangen bij wijze van waarborg mogen niet uitgegeven zijn door een
entiteit die gerelateerd is aan de tegenpartij;
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-

De financiële activa verworven via de herbelegging van de contanten ontvangen bij wijze van waarborg mogen niet
bewaard worden bij de tegenpartij, tenzij zij juridisch gescheiden zijn van de tegoeden van deze laatste;
De financiële activa verworven via de herbelegging van de contanten ontvangen bij wijze van waarborg mogen niet in
pand of als waarborg gegeven worden, tenzij het Fonds over voldoende liquiditeiten beschikt om de ontvangen waarborg
te kunnen teruggeven in de vorm van contanten.
3.6. Toepasselijke beperkingen inzake de herbelegging van zakelijke zekerheid in contanten
Met blootstellingen die voortkomen uit de herbelegging van waarborg ontvangen door het Fonds zal rekening worden gehouden
binnen de diversificatiebeperkingen toepasselijk onder Bijlage 1.
4. Terugkoopovereenkomsten
4.1. Conform de Circulaires 08/356 en 13/559 van de CSSF kan elk compartiment in bijkomende orde terugkoopovereenkomsten
verrichten, die bestaan uit de aankoop en de verkoop van effecten waarbij de verkoper volgens de bepalingen het recht heeft om
de verkochte effecten van de koper terug te kopen tegen een prijs en binnen een termijn die door beide partijen zijn
overeengekomen bij de afsluiting van de overeenkomst. Elk compartiment kan optreden als koper of als verkoper in het kader van
terugkooptransacties. Daarbij moet het echter steeds volgende regels naleven:
a) Een compartiment mag terugkoopeffecten slechts kopen of verkopen als de tegenpartij bij de transactie een financiële
instelling van eerste rang is die gespecialiseerd is in dit type transacties; en
b) Gedurende de hele looptijd van dit type transactie mag het betrokken compartiment de effecten die het voorwerp van de
transactie uitmaken niet verkopen voor de terugkoop van de effecten door de tegenpartij uitgeoefend is of de terugkooptermijn
vervallen is.
Het compartiment moet er daarenboven voor zorgen dat de omvang van deze terugkoopovereenkomsten op een niveau gehouden
wordt dat het in staat stelt om op ieder ogenblik te beantwoorden aan zijn verplichtingen inzake de terugkoop van
deelbewijzen/aandelen in het kader van de terugkooporders die worden ingediend door de houders van deelbewijzen/aandelen.
4.2. De volgende effecten komen in aanmerking voor terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten
a) kortlopende bankcertificaten;
b) geldmarktinstrumenten;
c) obligaties uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de OESO of door zijn nationale overheidsinstellingen of door
supranationale instellingen en organismen met communautair, regionaal of wereldwijd karakter;
d) ICB’s van het monetaire type (dagelijkse berekening en een rating van AAA (S&P) of gelijkwaardig);
e) obligaties uitgegeven door niet-gouvernementele emittenten die een toereikende liquiditeit bieden;
f)
aandelen genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de EU of op een effectenbeurs van
een staat die deel uitmaakt van de OESO, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een belangrijke index;
4.3. Limieten voor terugkooptransacties
De effecten die het voorwerp uitmaken van terugkooptransacties moeten beantwoorden aan het beleggingsbeleid van het Fonds en
moeten, samen met de andere effecten die het Fonds in portefeuille houdt, de beleggingsbeperkingen van het Fonds globaal
naleven.
Een compartiment dat een omgekeerde terugkoopovereenkomst aangaat, zal erop toezien dat:
Het compartiment op elk ogenblik het volledige bedrag in contanten kan terugvorderen of de omgekeerde
terugkoopovereenkomst kan beëindigen op aangegroeide basis of op basis van de waardering naar marktwaarde. Wanneer
de contanten op elk moment terugvorderbaar zijn op basis van de waardering naar marktwaarde, moet de marktwaarde van
de omgekeerde terugkoopovereenkomst worden gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde van het
compartiment.
Het compartiment op elk ogenblik de effecten kan terugvorderen die onder de terugkoopovereenkomst vallen of de
terugkoopovereenkomst die het is aangegaan beëindigen.
Terugkoopovereenkomsten van vaste duur en omgekeerde terugkoopovereenkomsten die niet meer dan zeven dagen
bestrijken, moeten worden beschouwd als overeenkomsten onder voorwaarden die het compartiment toelaten de activa op
elk moment terug te vorderen.
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BIJLAGE 3 – BELEGGINGSRISICO'S
Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus zorgvuldig te lezen voordat zij een beleggingsbesluit nemen. De beleggingen
kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in verband met de reglementering van de deviezencontrole, de toepassing van de
belastingwetten en bronheffingen, of het economisch of monetair beleid.
Beleggers zijn tevens gewaarschuwd dat de prestaties van een compartiment mogelijkerwijs niet in overeenstemming zijn met de
verklaarde doelstellingen en dat zij het belegde kapitaal (na aftrek van de inschrijvingsvergoeding) mogelijkerwijs niet volledig
terugkrijgen.
Compartimenten zijn blootgesteld aan diverse risico's die verschillen volgens hun beleggingsbeleid. De belangrijkste risico's waaraan
compartimenten blootgesteld zijn, staan hieronder vermeld.
Bepaalde compartimenten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor een of meerdere specifieke risico's die hun risicoprofielen verhogen in
vergelijking met compartimenten die alleen gevoelig zijn voor het generische risico; in dat geval worden die risico's specifiek vermeld in
Deel II.
Kredietrisico
Dit risico is inherent aan elk compartiment waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.
Dit is het risico dat kan voortvloeien uit de ratingverlaging of het in gebreke blijven van een emittent van obligaties waaraan de
compartimenten zijn blootgesteld, en waardoor de waarde van de beleggingen aldus kan dalen. Deze risico's houden verband met het
vermogen van een emittent om zijn schulden te voldoen.
Een ratingverlaging van een uitgifte of een emittent kan leiden tot een waardevermindering van de obligaties waarin een compartiment
heeft belegd.
Bepaalde gehanteerde strategieën zijn mogelijk gebaseerd op obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met een hoog kredietrisico
(hoogrentende effecten).
De compartimenten die beleggen in hoogrentende obligaties zijn blootgesteld aan een hoger dan gemiddeld risico door de grotere
koersschommelingen van de valuta waarin ze luiden of de kredietkwaliteit van hun emittent.
Liquiditeitsrisico
Dit risico kan potentieel betrekking hebben op alle financiële instrumenten en bijgevolg een impact hebben op een of meerdere
compartimenten.
Er bestaat een risico dat beleggingen van de compartimenten illiquide worden wegens een te beperkte markt (vaak weerspiegeld door
een bijzonder brede spread tussen bied- en laatprijs of grote prijsschommelingen), of wanneer hun rating wordt verlaagd, of wanneer de
economische toestand slechter wordt; bijgevolg is het mogelijk dat deze beleggingen niet snel genoeg kunnen worden verkocht of
gekocht om een verlies in de compartimenten te verhinderen of tot een minimum te beperken.
Tegenpartijrisico
Dit risico houdt verband met de kwaliteit of het in gebreke blijven van de tegenpartij waarmee de Beheermaatschappij onderhandelt,
met name wat betreft betaling van/levering van financiële instrumenten en het aangaan van overeenkomsten op het vlak van financiële
termijninstrumenten. Dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld:
betaling, levering en terugbetaling).
Dit risico houdt ook verband met technieken en instrumenten voor efficiënt portefeuillebeheer. Als de tegenpartij haar contractuele
verplichtingen niet nakomt, kan dit een invloed hebben op het rendement van de beleggers.
Transactierisico en bewaarrisico:
Bepaalde markten (opkomende markten) zijn minder gereglementeerd dan de meeste gereglementeerde markten van ontwikkelde
landen; bijgevolg kunnen de diensten in verband met bewaring en vereffening voor de fondsen op dergelijke markten meer risico's
inhouden.
Derivatenrisico
Om de opbrengst van het compartiment af te dekken (hedgingstrategie voor derivaten) en/of bloot te stellen aan hefboomwerking
(tradingstrategie voor derivaten), mag het compartiment gebruikmaken van technieken en instrumenten voor derivatenbeleggingen in de
omstandigheden die zijn beschreven in Bijlagen 1 en 2 van het Prospectus (in het bijzonder, warrants op effecten, overeenkomsten over
de ruil van effecten, rentevoeten, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere financiële derivaten, contracts for difference [CFD's], credit
default swaps [CDS's], futures en opties op effecten, rentevoeten of futures).
De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat deze derivaten gepaard gaan met een hefboomeffect. De
compartimenten hebben daardoor een hogere volatiliteit.
Risico gekoppeld aan de aandelenmarkten
Dit risico is inherent aan elk compartiment waarvan het beleggingsuniversum aandelen omvat.
De risico’s die gepaard gaan met beleggingen in aandelen (en daarmee gelijkgestelde instrumenten) omvatten aanzienlijke
koersschommelingen, negatieve informatie over de emittent of de markt en het ondergeschikte karakter van de aandelen ten opzichte
van de obligaties die door dezelfde vennootschap worden uitgegeven. Bovendien zijn aandelenkoersen op korte termijn dikwijls
volatieler.
Het risico dat een of meer vennootschappen een daling registreren of geen vooruitgang boeken kan op een gegeven moment een
negatieve invloed hebben op het rendement van de hele portefeuille. Er kan voor de beleggers geen waarborg geboden worden dat de
waarde zal toenemen. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die hieruit worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen
en mogelijk kunnen beleggers hun initiële belegging niet terugkrijgen.
Het wordt geenszins gewaarborgd dat de beleggingsdoelstelling daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt.
Bepaalde compartimenten kunnen beleggen in vennootschappen die hun aandelen op de beurs introduceren (Initial Public Offering). In
dit geval bestaat het risico erin dat het aandeel dat op de beurs wordt geïntroduceerd volatieler kan zijn als gevolg van factoren zoals de
afwezigheid van een bestaande publieke markt, niet-seizoensgebonden transacties, het beperkte aantal verhandelbare effecten en het
gebrek aan informatie over de emittent. De mogelijkheid bestaat dat een compartiment dergelijke effecten slechts kort aanhoudt,
waardoor de kosten worden verhoogd.
Compartimenten die beleggen in groeiwaarden kunnen volatieler zijn dan de algemene markt en kunnen anders reageren op de
economische, politieke en marktontwikkelingen en de ontwikkelingen die eigen zijn aan de emittent. Groeiwaarden zijn traditioneel
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volatieler dan andere waarden, vooral over zeer korte perioden. Dergelijke waarden kunnen bovendien in vergelijking met hun winst,
duurder zijn dan de markt in het algemeen. Bijgevolg kunnen groeiwaarden sterker reageren op wijzigingen in hun winstgroei.
Bepaalde compartimenten kunnen hun doelstellingen baseren op eenvoudige groei van de aandelenmarkt, wat een bovengemiddelde
volatiliteit in de hand werkt.
De beheerder kan tijdelijk een defensievere houding aannemen indien hij van mening is dat de aandelenmarkt of de economie van de
landen waarin het compartiment belegt, een buitensporige volatiliteit vertoont, een algemene aanhoudende achteruitgang of andere
nadelige omstandigheden. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat het compartiment niet in staat is zijn beleggingsdoelstelling
te verwezenlijken.
Renterisico
Dit risico is inherent aan elk compartiment waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. De rentevoeten kunnen invloed ondervinden van
talrijke elementen of gebeurtenissen, zoals politieke of monetaire gebeurtenissen, de discontorente, de inflatie enz.
De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling van de waarde van de
beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten leidt.
Impact van een lage rente
Dit risico is inherent aan elk compartiment waarvan het beleggingsuniversum schuldbewijzen omvat.
Een zeer lage rente kan tot gevolg hebben dat het rendement op door geldmarktfondsen gehouden korte-termijnactiva de
beheerkosten en operationele kosten niet meer dekt, wat zou kunnen leiden tot een structurele vermindering van de nettoinventariswaarde van het compartiment.
Valutarisico
Dit risico is inherent aan elk compartiment dat posities bezit die luiden in andere valuta’s dan de boekhoudkundige valuta.
Een compartiment kan activa houden die luiden in andere valuta's dan zijn boekhoudkundige valuta en kan beïnvloed worden door
schommelingen in de wisselkoersen tussen de boekhoudkundige valuta en de andere valuta's en door wijzigingen inzake
deviezencontrole. Indien de valuta waarin een effect luidt ten opzichte van de boekhoudkundige valuta van het compartiment in waarde
stijgt, zal de wisselkoers van het effect ten opzichte van de boekhoudkundige valuta stijgen; in het tegenovergestelde geval zal de
waardevermindering van de valuta waarin het effect luidt, leiden tot een daling van de wisselkoers van het effect.
Als de beheerder bereid is het valutarisico van een transactie af te dekken, is er geen garantie dat een dergelijke transactie volledig
effectief zal zijn.
Inflatierisico
Alle types beleggingen krijgen te maken met dit risico.
Het kan gebeuren dat de rendementen van beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de
koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.
Fiscaal risico
Dit is een algemeen risico.
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door de toepassing van de belastingwetten van de verschillende landen, inclusief
bronheffingen, de verandering van regering of het economisch of monetair beleid in de betrokken landen. Bijgevolg kan geen waarborg
worden gegeven dat de financiële doelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt.
Grondstoffenmarktrisico
Dit risico bestaat in elk compartiment waarvan het beleggingsuniversum grondstoffen (als indirecte belegging) omvat.
Grondstoffenmarkten kunnen aanzienlijke, abrupte prijswijzigingen ervaren die een rechtstreeks effect hebben op de waardering van de
aandelen en effecten vergeleken met de aandelen waarin een compartiment kan beleggen en/of indices waaraan een compartiment is
blootgesteld.
De onderliggende activa kunnen op volledig andere wijze evolueren dan op de traditionele effectenmarkten (aandelenmarkten,
obligatiemarkten, enz.).
Risico's met betrekking tot opkomende markten
Dit risico is inherent aan elk compartiment dat participaties in opkomende markten in zijn beleggingsportefeuille heeft.
Compartimenten die beleggen in opkomende markten geven mogelijk blijk van een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad
van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere
gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden). Bovendien bieden
bepaalde opkomende markten minder zekerheid dan de meeste ontwikkelde internationale markten en worden bepaalde markten
momenteel niet beschouwd als gereglementeerde markten. Derhalve kunnen de prestaties met betrekking tot de transacties in de
portefeuille, de vereffening en de bewaring, uitgevoerd voor rekening van de fondsen die in de opkomende markten zijn belegd, een
hoger risico met zich meebrengen.
Het Fonds en de beleggers aanvaarden deze risico's.
Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde of nichesectoren
Dit risico bestaat in elk compartiment dat participaties in kleine beurskapitalisaties, gespecialiseerde sectoren of nichesectoren in zijn
beleggingsuniversum heeft.
De compartimenten die beleggen in ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie of in gespecialiseerde of nichesectoren geven
mogelijk blijk van een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er
minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de
marktomstandigheden.
Het is mogelijk dat kleinere ondernemingen niet in staat zijn om nieuwe middelen te vergaren om hun groei en hun ontwikkeling te
verzekeren, dat het hen ontbreekt aan visie inzake beheer of dat zij producten ontwikkelen voor nieuwe, onzekere markten.
Het Fonds en de beleggers aanvaarden deze risico's.
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Belangenconflicten
Er is een beleid inzake belangenconflicten vastgelegd met de Beheermaatschappij.
Om belangenconflicten op een gepaste manier te detecteren en te beheren, past de Beheermaatschappij een beleid toe dat bestaat uit:
- een methode voor de vaststelling van mogelijke conflictsituaties;
- normen voor organisatorische afspraken om belangenconflicten te voorkomen, op een gepaste manier te beheren of te melden.
Mogelijke situaties van tegenstrijdige belangen omvatten situaties die verbonden zijn met technieken voor efficiënt
portefeuillebeheer.
De Beheermaatschappij houdt een register bij met de details van vastgestelde of potentiële belangenconflicten die zich kunnen
hebben voorgedaan of die zich waarschijnlijk zullen voordoen, en werkt dit register geregeld bij.
Er is een samenvatting van het beleid van de Beheermaatschappij inzake belangenconflicten beschikbaar op de website
www.bnpparibas-ip.com.
Risico's verbonden met technieken voor efficiënt portefeuillebeheer
Dit risico bestaat in elk compartiment dat gebruik maakt van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer.
Technieken
voor
efficiënt
portefeuillebeheer,
zoals
effectenleningen,
terugkoopovereenkomsten
en
omgekeerde
terugkoopovereenkomsten, en in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de ontvangen / herbelegde waarborgen, kunnen
diverse risico's met zich meebrengen, zoals liquiditeitsrisico's, tegenpartijrisico's, emittentenrisico's, waarderingsrisico's en
vereffeningsrisico's, die een impact kunnen hebben op de resultaten van het betrokken compartiment.
Risico's in verband met warrants
De beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat warrants complexe, volatiele instrumenten met een hoog risico zijn: het risico van
een volledig verlies van het belegde kapitaal is immers aanzienlijk. Daarnaast is een van de belangrijkste kenmerken van warrants hun
"hefboomeffect", wat inhoudt dat een verandering in de waarde van het onderliggende actief een onevenredig grote impact kan hebben
op de waarde van de warrant. Ten slotte geldt er geen enkele waarborg dat in geval van een illiquide markt de warrant kan worden
verkocht op een secundaire markt.
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BIJLAGE 4 - GEZAMENLIJK BEHEER
Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan
de Beheermaatschappij besluiten dat alle activa van het Fonds of een deel ervan gezamenlijk moeten worden beheerd met activa die
toebehoren aan andere instellingen voor collectieve belegging, of dat alle activa van de compartimenten of een deel ervan onderling
gezamenlijk moeten worden beheerd. In de volgende alinea's verwijst het begrip ‘gezamenlijk beheerde entiteiten’ ofwel globaal naar
het Fonds en alle andere entiteiten waarmee en waartussen er een gegeven overeenkomst voor gezamenlijk beheer zou bestaan, ofwel
naar de gezamenlijk beheerde compartimenten. De term ‘gezamenlijk beheerde activa’ verwijst naar alle activa die behoren tot deze
gezamenlijk beheerde entiteiten, die gezamenlijk beheerd worden op grond van deze overeenkomst voor gezamenlijk beheer.
Onder dit gezamenlijk beheer maakt de beheerder beslissingen over aankopen, verkopen en portefeuillewijzigingen voor de
gezamenlijk beheerde entiteiten in hun geheel, die een invloed zullen hebben op de samenstelling van de portefeuille van de Fondsen
of de samenstelling van de portefeuilles van de gezamenlijk beheerde compartimenten. In het totaal van de gezamenlijk beheerde
activa houdt elke gezamenlijk beheerde entiteit een deel van de gezamenlijk beheerde activa dat overeenstemt met het aandeel van
zijn nettotegoeden in de totale waarde van de gezamenlijk beheerde activa. Dit proportionele aandeel zal worden toegepast voor elke
lijn van de portefeuille die in gezamenlijk beheer gehouden of verworven wordt. Deze proporties worden niet beïnvloed in geval van
beleggingsbeslissingen en/of verkoopbeslissingen en de bijkomende beleggingen zullen volgens dezelfde proporties worden toegekend
aan de gezamenlijk beheerde activiteiten. De verkochte activa zullen proportioneel in mindering worden gebracht van de gezamenlijk
beheerde activa die door elke gezamenlijk beheerde entiteit worden gehouden.
In geval van nieuwe inschrijvingen in een van de gezamenlijk beheerde entiteiten zullen de inschrijvingsopbrengsten aan de
gezamenlijk beheerde entiteiten worden toegekend volgens de gewijzigde proporties die voortvloeien uit de toename van de
nettotegoeden van de gezamenlijk beheerde entiteit waarop is ingeschreven. Alle lijnen van de portefeuille zullen worden gewijzigd door
activa over te dragen van de ene gezamenlijk beheerde entiteit naar de andere, zodat ze zijn aangepast aan de gewijzigde proporties.
Op analoge wijze kunnen in geval van terugkopen van aandelen in een van de gezamenlijk beheerde entiteiten de nodige liquide
middelen in mindering worden gebracht van de liquide middelen die door de gezamenlijk beheerde entiteiten worden gehouden,
volgens de gewijzigde proporties die voortvloeien uit de afname van de nettotegoeden van de gezamenlijk beheerde entiteit waarvan
aandelen zijn teruggekocht. In dit geval worden alle lijnen van de portefeuille aangepast aan de aldus gewijzigde proporties. De
beleggers dienen zich bewust te zijn van het feit dat, behoudens een bijzondere tussenkomst van de bevoegde instanties van het Fonds,
de techniek van het gezamenlijk beheer tot gevolg kan hebben dat de samenstelling van de activa van het Fonds of van een of meer
van haar gezamenlijk beheerde compartimenten zal worden beïnvloed door gebeurtenissen die eigen zijn aan de andere gezamenlijk
beheerde entiteiten, zoals inschrijvingen en terugkopen. Onder overigens gelijke omstandigheden leiden de inschrijvingen in een van de
entiteiten waarmee het Fonds gezamenlijk wordt beheerd of in een van de gezamenlijk beheerde compartimenten, tot een toename van
de liquide middelen van het Fonds of van het(de) andere gezamenlijk beheerde compartiment(en). Omgekeerd leiden terugkopen in
een van de entiteiten waarmee het Fonds gezamenlijk wordt beheerd of in een van de gezamenlijk beheerde compartimenten tot een
afname van de liquide middelen van het Fonds of van het(de) andere gezamenlijk beheerde compartiment(en). Inschrijvingen en
terugkopen kunnen echter ook in de specifieke rekening worden gehouden die bestaat voor elk van de gezamenlijk beheerde entiteiten,
en dus buiten de overeenkomst voor gezamenlijk beheer waarin inschrijvingen en terugkopen gewoonlijk gebeuren. Door de
toerekening van massale inschrijvingen en terugkopen aan deze specifieke rekening en doordat de Beheermaatschappij op elk moment
kan besluiten het gezamenlijk beheer stop te zetten, kunnen de aanpassingen van de portefeuille van het Fonds of van de portefeuille(s)
van zijn compartimenten worden opgevangen indien deze aanpassingen zouden worden beschouwd als zijnde nadelig voor de
belangen van het Fonds of zijn compartimenten en de beleggers. Indien een wijziging in de samenstelling van de portefeuille van het
Fonds of een of meerdere van haar gezamenlijk beheerde compartimenten die noodzakelijk is door terugkopen of betalingen van
kosten die aan een andere gezamenlijk beheerde entiteit zijn toe te schrijven (en die dus niet aan het Fonds moeten worden
toegerekend), zou leiden tot een schending van de beleggingsbeperkingen die hierop van toepassing zijn, worden de betreffende activa
uitgesloten van het gezamenlijk beheer vóór de uitvoering van de wijziging, zodat ze niet worden beïnvloed door de
portefeuillebewegingen.
Gezamenlijk beheerde activa worden slechts gezamenlijk beheerd met activa die bestemd zijn te worden belegd volgens een identieke
beleggingsdoelstelling die van toepassing is op de gezamenlijk beheerde activa, teneinde te verzekeren dat de beleggingsbeslissingen
ten volle verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid van het Fonds of zijn compartimenten. Gezamenlijk beheerde activa worden enkel
gezamenlijk beheerd met activa waarvoor de Depotbank eveneens dienst doet als depotbank om te waarborgen dat de Depotbank, met
betrekking tot het Fonds of zijn compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden ten volle kan uitoefenen in overeenstemming
met de bepalingen van de Wet.
De Depotbank zal te allen tijde een strikte scheiding garanderen van de activa van het Fonds ten opzichte van de activa van de andere
gezamenlijk beheerde entiteiten of tussen de activa van de gezamenlijk beheerde compartimenten, en zal dus op elk moment in staat
zijn te bepalen welke activa behoren tot het Fonds en welke behoren tot de gezamenlijk beheerde compartimenten. Daar gezamenlijk
beheerde entiteiten een beleggingsbeleid kunnen hebben dat niet strikt identiek is aan het beleggingsbeleid van het Fonds, is het
mogelijk dat het gemeenschappelijke beleid dat wordt toegepast restrictiever is dan dat van het Fonds of van een of meer van de
gezamenlijk beheerde compartimenten.
Er is of wordt een overeenkomst voor gemeenschappelijk beheer ondertekend tussen het Fonds, de Depotbank/administratief agent en
de Beleggingsbeheerder om de rechten en verplichtingen van elke partij te bepalen. De Beheermaatschappij kan op elk moment en
zonder voorafgaande kennisgeving beslissen de overeenkomst voor gezamenlijk beheer stop te zetten.
De beleggers kunnen op elk moment op de maatschappelijke zetel van het Fonds informatie verkrijgen over het percentage van de
gezamenlijk beheerde activa en de entiteiten waarmee er op het moment van het verzoek een gezamenlijk beheer bestaat.
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BIJLAGE 5 – PROCEDURES VOOR VEREFFENING, FUSIE, OVERDRACHT EN SPLITSING
Vereffening, fusie, overdracht en splitsing van compartimenten
De Beheermaatschappij is als enige bevoegd om te beslissen over de effectiviteit en voorwaarden van het volgende, met inachtneming
van de door het Beheerreglement voorgeschreven beperkingen en voorwaarden:
1)
2)
3)
4)

5)

ofwel de vereffening van een compartiment zonder meer;
of de sluiting van een compartiment (fusie van een compartiment) door inbreng in een ander compartiment van het Fonds;
of de sluiting van een compartiment (fusie van een compartiment) door inbreng in een andere ICB, ongeacht of het een ICB naar
Luxemburgs recht betreft of een ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie;
of de inbreng in een compartiment als ontvangend compartiment a) van een ander compartiment van het Fonds, en/of b) van een
compartiment van een andere instelling voor collectieve belegging, ongeacht of het een ICB naar Luxemburgs recht betreft of een
ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie, en/of c) van een andere instelling voor collectieve belegging,
ongeacht of het een ICB naar Luxemburgs recht betreft of een ICB die is opgericht in een andere lidstaat van de Europese Unie;
ofwel de splitsing van een compartiment.

De splitsingstechnieken zullen dezelfde zijn als de fusietechnieken zoals bepaald door de Wet.
Als uitzondering op het voorgaande geldt dat, indien een fusie tot gevolg zou hebben dat het Fonds zou ophouden te bestaan, het
voltrekken van deze fusie afhangt van de beslissing van de Beheermaatschappij.
Tijdens de twee maanden voorafgaand aan de hierboven vermelde operaties kan afgeweken worden van het beleggingsbeleid van het
betreffende compartiment, zoals beschreven in Deel II.
In geval van een vereffening van een compartiment zonder meer, wordt het nettovermogen tussen de in aanmerking komende partijen
verdeeld in een evenredige verhouding met de activa die zij in het betrokken compartiment houden. De tegoeden die niet binnen negen
maanden na de datum van de beslissing tot vereffening zijn uitgekeerd, zullen in bewaring worden gehouden bij de Consignatiekas tot
het einde van de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.
In het kader hiervan kan elke beslissing die wordt genomen op het niveau van het compartiment, ook worden genomen op het niveau
van de categorie of klasse.
Vereffening van een Feedercompartiment
Een Feedercompartiment zal vereffend worden:
a) wanneer de Master wordt vereffend, tenzij de CSSF aan de Feeder de goedkeuring verleent om:
(i) ten minste 85% van het vermogen te beleggen in deelbewijzen of aandelen van een andere Master; of
(ii) zijn beleggingsbeleid te wijzigen om zich om te vormen in een niet-Feeder.
b) wanneer de Master fuseert met een andere ICBE of een ander compartiment, of wordt gesplitst in twee of meer ICBE's of
compartimenten tenzij de CSSF aan de Feeder de goedkeuring verleent om:
(i) een Feeder te blijven van dezelfde Master of de Master die voortvloeit uit de fusie of splitsing van de Master;
(ii) ten minste 85% van zijn vermogen te beleggen in deelbewijzen of aandelen van een andere Master; of
(iii) zijn beleggingsbeleid te wijzigen om zich om te vormen in een niet-Feeder.
Ontbinding en vereffening van het Fonds
De Beheermaatschappij kan te allen tijde en om welke reden ook voorstellen het Fonds te ontbinden en te vereffenen.
De ontbinding en vereffening van het Fonds zullen plaatsvinden:
a) Op beslissing van de Beheermaatschappij;
b) Bij stopzetting van hun taken door de Beheermaatschappij of door de Depotbank in overeenstemming met Artikel 21, punten b), c),
d) en e) van de Wet, als zij niet binnen twee maanden vervangen zijn, onverminderd de specifieke omstandigheden uiteengezet in
punt c) hieronder;
c) Bij faillissement van de Beheermaatschappij;
d) Als het nettovermogen van het Fonds gedurende meer dan zes maanden minder bedraagt dan het door de Wet bepaalde minimum;
e) Op beslissing van het CSSF.
Als het nettovermogen van het Fonds tot onder twee derde van het wettelijke minimumkapitaal zou zakken, kan de Beheermaatschappij
besluiten tot de ontbinding van het Fonds.
In geval van de ontbinding van het Fonds zal de vereffening worden uitgevoerd door een of meer vereffenaars die natuurlijke personen
of rechtspersonen kunnen zijn. Ze zullen hiertoe worden aangeduid door de Beheermaatschappij, die hun bevoegdheden en verloning
zal bepalen, en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de Wet.
De netto-opbrengsten uit de vereffening van elk compartiment, elke categorie of elke klasse, zal door de vereffenaars worden verdeeld
onder de houders van deelbewijzen van elk compartiment of elke categorie of klasse, in een evenredige verhouding tot het aantal
deelbewijzen dat deze houden in het compartiment, de categorie of de klasse.
In geval van een vereffening van het Fonds zonder meer, wordt het nettovermogen tussen de in aanmerking komende partijen verdeeld
in een evenredige verhouding met de gehouden deelbewijzen in het Fonds. De nettotegoeden die niet binnen een periode van
maximaal negen maanden na de datum van vereffening zijn uitgekeerd, zullen in bewaring worden gehouden bij de Consignatiekas
(Caisse de Consignation) tot het einde van de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.
De berekening van de netto-inventariswaarde, van alle inschrijvingen, omzettingen en terugkopen van deelbewijzen van deze
compartimenten, categorieën en/of klassen zal tijdens de vereffeningsperiode eveneens worden opgeschort.
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BNP PARIBAS COMFORT BOND FUND afgekort tot BNPP COMFORT BOND FUND
BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund

Beleggingsdoelstelling
De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal bieden in combinatie met een brede risicospreiding.
Beleggingsbeleid
Dit compartiment wordt beheerd volgens een strikt beleggingsproces dat erop gericht is regelmatige opbrengsten te bieden door
hoofdzakelijk te beleggen in monetaire kapitalisatieaandelen en obligaties van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.
Het beleggingsproces stoelt op twee methoden voor waardeschepping: beleggen in aandelen van beleggingsvennootschappen met
veranderlijk kapitaal biedt een optimale spreiding tussen de verschillende segmenten van de obligatie- en geldmarkten en een spreiding
over verschillende durationstrategieën. Contanten die aanvullend en tijdelijk worden gehouden, worden niet vergoed.
De geselecteerde beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal beleggen voornamelijk in instrumenten die de hele obligatie- en
geldmarkten bestrijken, en in het bijzonder in verhandelbare schuldbewijzen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit,
inflatiegekoppelde obligaties, hoogrentende obligaties, door hypotheek gedekte obligaties, converteerbare obligaties en obligaties uit
opkomende en Oost-Europese landen. Deze opsomming is niet exhaustief. Het compartiment kan ook beleggen in
beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal die een absoluut rendement nastreven.
In overeenstemming met de bepalingen van Bijlage 1 ‘Beleggingsbeperkingen’, kan het compartiment beleggen in termijninstrumenten
die verhandeld worden op gereglementeerde OTC-markten. In deze gevallen kan de beheerder posities verwerven om de portefeuille af
te dekken en/of bloot te stellen, met name in verband met rentevoeten, valuta’s, indexen en krediet, om te profiteren van
marktbewegingen.
Het doel van het uitkeringsbeleid van het compartiment bestaat erin de houders van uitkeringsdeelbewijzen een eerste coupon van €3,5
(3,5% van de initiële inschrijvingsprijs) per deelbewijs te betalen op 20 november 2006. Het bedrag van de volgende coupons zal
worden bepaald door de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij aan het einde van elk boekjaar en zal in lijn liggen met de
rentevoet op staatsobligaties op 5 jaar. Deze coupons zullen worden betaald op 20 november van het volgende jaar (of op de
eerstvolgende bankwerkdag na 20 november als die datum niet samenvalt met een Luxemburgse bankwerkdag).
Risicoprofiel
Specifieke risico’s van het compartiment:
• Tegenpartijrisico
• Derivatenrisico
• Impact van een lage rente
• Risico's met betrekking tot opkomende markten
Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generische risico's.
In het verleden behaalde resultaten
De in het verleden behaalde resultaten van elke klasse van deelbewijzen zijn opgenomen in het document met essentiële
beleggersinformatie.
Beleggersprofiel
Op de deelbewijzen van het compartiment kan worden ingeschreven door in aanmerking komende beleggers die willen beleggen in
deelbewijzen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het compartiment.
Categorieën van deelbewijzen
Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Minimumparticipatie(1)

Classic

Cap

LU0223387498

Ja

Ja

Nee

Alle

Geen

Classic

Dis

LU0223387738

Ja

Ja

Ja

Alle

Geen

Categorie

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur.
Vergoedingen en kosten
Jaarlijkse vergoedingen en kosten verschuldigd door het compartiment
Categorie
Classic

Beheervergoeding
(Maximum)
0,75%

Prestatievergoeding Distributievergoeding
(Maximum)
Nee

Geen

Overige kosten
(Maximum)

Taxe d’abonnement(1)

0,30%

0,05%

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders verschuldigd in het
land waar het compartiment geregistreerd is voor distributie.
Adviesvergoeding: maximaal 0,10%
Indirecte vergoeding: maximaal 3,00%
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BNP PARIBAS COMFORT BOND FUND afgekort tot BNPP COMFORT BOND FUND

Vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten
Categorie

Inschrijvingsvergoeding
(Maximum)

Omzettingsvergoeding
(Maximum)

Terugkoopvergoeding
(Maximum)

2,50%

1,25%

Geen

Classic

Aanvullende informatie
Boekhoudkundige en referentievaluta
EUR
Netto-inventariswaarde (NIW)
Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel (een 'Waarderingsdag') is er een
overeenkomstige NIW op die Waarderingsdag, behalve als 50% of meer van de onderliggende activa niet kan worden gewaardeerd.
De NIW is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij, bij de plaatselijke agenten, in de dagbladen die zijn
geselecteerd door de Raad van Bestuur, en op de website www.bnpparibas-ip.com.
Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop:
Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende netto-inventariswaarde in
overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.
Centralisatie van orders(1)

Handelsdatum van orders

Berekenings- en
publicatiedatum van de NIW

Vereffeningsdatum van
orders

16:00 u CET voor STP-orders

Waarderingsdag (D)

Twee dagen na de
Waarderingsdag (D+2)

Maximaal drie bankwerkdagen
na de Waarderingsdag (D+3) (2)

12:00 u CET voor niet STPorders op de dag voorafgaand
aan de Waarderingsdag van de
NIW (D-1).

(1) De orders die na deze termijn worden goedgekeurd, zullen worden verwerkt op basis van de netto-inventariswaarde van de
volgende waarderingsdag.
(2) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.
Notering:
Nihil.
Introductiedatum:
De categorie ‘Classic’ is geïntroduceerd op 18 augustus 2005 tegen een prijs van 100 EUR per deelbewijs.
Informatie over het verleden:
Nihil.
Belastingen
Potentiële houders van deelbewijzen wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar
de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.
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BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE afgekort tot
BNPP COMFORT EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE
BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe

Beleggingsdoelstelling
De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal bieden in combinatie met een brede risicospreiding.
Beleggingsbeleid
Dit compartiment wordt beheerd volgens een strikt beleggingsproces dat erop gericht is regelmatige opbrengsten te bieden door
hoofdzakelijk te beleggen in kapitalisatieaandelen van beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal. Contanten die aanvullend
en tijdelijk worden gehouden, worden niet vergoed.
De geselecteerde beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal beleggen voornamelijk op de Europese aandelenmarkten in
aandelen die een hoge opbrengst bieden in de vorm van dividenduitkeringen die hoger liggen dan het marktgemiddelde.
Het compartiment zal niet meer dan 15% van zijn nettovermogen beleggen in schuldeffecten van om het even welk type.
Het uitkeringsbeleid van het compartiment is erop gericht de houders van uitkeringsdeelbewijzen een relatief hoge nettocoupon per
deelbewijs te betalen, namelijk 1% hoger dan de dividendopbrengst van de MSCI Europe index. Het jaarlijkse bedrag van de coupon zal
worden bepaald door de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij aan het einde van elk boekjaar van het Fonds. Deze jaarlijkse
coupons zullen worden betaald op 20 november na het boekjaar van het Fonds (of op de eerstvolgende bankwerkdag na 20 november
als die datum niet samenvalt met een Luxemburgse bankwerkdag).
Risicoprofiel
Specifieke risico’s van het compartiment:
Geen
Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generische risico's.
In het verleden behaalde resultaten:
De in het verleden behaalde resultaten van elke klasse van deelbewijzen zijn opgenomen in het document met essentiële
beleggersinformatie.
Beleggersprofiel
Op de deelbewijzen van het compartiment kan worden ingeschreven door in aanmerking komende beleggers die willen beleggen in
deelbewijzen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het compartiment.
Categorieën van deelbewijzen
Categorie
Klasse
ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Minimumparticipatie

Classic

Cap

LU0233246957

Ja

Ja

Nee

Alle

Geen

Classic

Dis

LU0233247419

Ja

Ja

Ja

Alle

Geen

Vergoedingen en kosten
Jaarlijkse vergoedingen en kosten verschuldigd door het compartiment
Categorie
Classic

Beheervergoeding Prestatievergoeding Distributievergoeding
(Maximum)
(Maximum)
1,25%

Nee

Overige kosten
(Maximum)

Taxe d’abonnement(1)

0,35%

0,05%

Geen

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders verschuldigd in het
land waar het compartiment geregistreerd is voor distributie.
Adviesvergoeding: maximaal 0,15%
Indirecte vergoeding: maximaal 3,00%
Vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten
Categorie
Classic

Inschrijvingsvergoeding
(Maximum)

Omzettingsvergoeding
(Maximum)

Terugkoopvergoeding
(Maximum)

2,50%

1,25%

Geen
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BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE afgekort tot
BNPP COMFORT EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE
Aanvullende informatie:
Boekhoudkundige en referentievaluta
EUR
Netto-inventariswaarde (NIW)
Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel (een 'Waarderingsdag') is er een
overeenkomstige NIW op die Waarderingsdag, behalve als 50% of meer van de onderliggende activa niet kan worden gewaardeerd.
De NIW is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij, bij de plaatselijke agenten, in de dagbladen die zijn
geselecteerd door de Raad van Bestuur, en op de website www.bnpparibas-ip.com.

Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop:
Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende netto-inventariswaarde in
overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.
Centralisatie van orders(1)

Handelsdatum van orders

Berekenings- en
publicatiedatum van de NIW

Vereffeningsdatum van
orders

16:00 u CET voor STP-orders
of 12:00 u CET voor niet-STPorders op de dag voorafgaand
aan de Waarderingsdag van de
NIW (D-1).

Waarderingsdag (D)

Twee dagen na de
Waarderingsdag (D+2)

Maximaal drie bankwerkdagen
na de Waarderingsdag (D+3) (2)

(1) De orders die na deze termijn worden goedgekeurd, zullen worden verwerkt op basis van de netto-inventariswaarde van de
volgende waarderingsdag.
(2) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.
Notering:
Nihil.
Introductiedatum:
De categorie ‘Classic’ van het compartiment is geïntroduceerd op 4 november 2005 tegen een prijs van 100 EUR per deelbewijs.
Informatie over het verleden:
Nihil.
Belastingen
Potentiële houders van deelbewijzen wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar
de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.
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BNP PARIBAS COMFORT SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS afgekort tot
BNPP COMFORT SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS
BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus

Beleggingsdoelstelling
De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt minstens 75% van zijn vermogen in kapitalisatieaandelen van beleggingsvennootschappen met veranderlijk
kapitaal, die op hun beurt beleggen in aandelen uitgegeven door vennootschappen uit om het even welk land die duurzameontwikkelingscriteria inzake milieu- en sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur naleven.
Het saldo, dus maximaal 25% van zijn maximale vermogen, kan worden belegd (direct of indirect) in alle andere overdraagbare effecten,
geldmarktinstrumenten, derivaten of liquiditeiten, evenals, binnen een limiet van 15% van het vermogen, in schuldeffecten van alle aard.
Risicoprofiel
Specifieke risico’s van het compartiment:
• Transactierisico en bewaarrisico
• Impact van een lage rente
• Risico's met betrekking tot opkomende markten
• Risico's in verband met beleggingen in bepaalde landen
Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generische risico's.
In het verleden behaalde resultaten:
De in het verleden behaalde resultaten van elke klasse van deelbewijzen zijn opgenomen in het document met essentiële
beleggersinformatie.
Beleggersprofiel
Op de deelbewijzen van het compartiment kan worden ingeschreven door in aanmerking komende beleggers die willen beleggen in
deelbewijzen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het compartiment.
Categorieën van deelbewijzen
Categorie
Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Minimumparticipatie

Classic Solidarity

Cap

LU1040910678

Ja

Ja

Nee

Alle

Geen

Classic Solidarity

Dis

LU1040913698

Ja

Ja

Ja

Alle

Geen

Vergoedingen en kosten
Jaarlijkse vergoedingen en kosten verschuldigd door het compartiment
Categorie

Classic
Solidarity

Beheervergoeding
(Maximum)

Liefdadigheidsvergoeding(2)

Prestatievergoeding

Distributievergoeding
(Maximum)

Overige
kosten
(Maximum)

Taxe
d’abonnement(

1,20%

0,05%

Nee

Geen

0,35%

0,05%

1)

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting en/of andere heffingen van toezichthouders verschuldigd in het
land waar het compartiment geregistreerd is voor distributie.
(2) te verdelen onder de liefdadigheidsorganisaties
Adviesvergoeding: maximaal 0,15%
Indirecte vergoeding: maximaal 3,00%
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BNP PARIBAS COMFORT SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS afgekort tot
BNPP COMFORT SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS
Vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten
Categorie

Inschrijvingsvergoeding
(Maximum)

Omzettingsvergoeding
(Maximum)

Terugkoopvergoeding
(Maximum)

2,50% (1)

1,25%

Geen

Classic Solidarity

(1) De inschrijvingsvergoeding wordt verdeeld onder de distributeurs voor maximaal 2,45% en onder de liefdadigheidsorganisaties voor
maximaal 0,05%.

Aanvullende informatie:
Boekhoudkundige en referentievaluta
EUR
Netto-inventariswaarde (NIW)
Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel (een 'Waarderingsdag') is er een
overeenkomstige NIW op die Waarderingsdag, behalve als 50% of meer van de onderliggende activa niet kan worden gewaardeerd.
De NIW is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij, bij de plaatselijke agenten, in de dagbladen die zijn
geselecteerd door de Raad van Bestuur, en op de website www.bnpparibas-ip.com.

Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop:
Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende netto-inventariswaarde in
overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.
Centralisatie van orders(1)

Handelsdatum van orders

Berekenings- en
publicatiedatum van de NIW

Vereffeningsdatum van
orders

16:00 u CET voor STP-orders
of 12:00 u CET voor niet-STPorders op de dag voorafgaand
aan de Waarderingsdag van de
NIW (D-1).

Waarderingsdag (D)

Twee dagen na de
Waarderingsdag (D+2)

Maximaal drie bankwerkdagen
na de Waarderingsdag (D+3) (2)

(1) De orders die na deze termijn worden goedgekeurd, zullen worden verwerkt op basis van de netto-inventariswaarde van de
volgende waarderingsdag.
(2) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.
Notering:
Nihil.
Introductiedatum:
Het compartiment zal geopend zijn voor inschrijvingen van 1 april 2014 tot 16.00 uur (Luxemburgse tijd) op 30 mei 2014.
De categorie “Classic Solidarity” wordt geïntroduceerd op 10 juni 2014 met een prijs van EUR 100,00 per deelbewijs, met
betalingsdatum op 13 juni 2014. De eerste NIW zal worden berekend op 12 juni 2014.
Informatie over het verleden:
Nihil.
Belastingen
Potentiële houders van deelbewijzen wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar
de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.
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