SMART INVEST BON Fund Selection 2

Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie
via depot bij BNP Paribas Fortis

Promotioneel document | November 2012

De inschrijvingsperiode loopt van 15 november (9 u.) tot en met 14 december 2012 (16 u.)
Neem contact op met uw private banker of wealth manager voor meer informatie of om in te schrijven.

U bent op zoek naar de beste manier om uw kapitaal op lange termijn
te laten groeien. Die opdracht is niet vanzelfsprekend. Een beleggingsportefeuille opbouwen en beheren vraagt tijd en een ruime kennis van
de financiële markten. Bovendien is een optimale spreiding cruciaal.
Snelle en ingrijpende beleggingskeuzes vereisen dat u zich permanent
informeert en beschikt over een stevige dosis koelbloedigheid.
Als particuliere belegger hebt u misschien niet de tijd of zin om
een portefeuille te beheren. Dan is het beter deze opdracht toe te
vertrouwen aan ervaren specialisten die beschikken over de juiste
instrumenten. Dit kan door te kiezen voor beleggingsfondsen. Zo geniet
u zelfs met een bescheiden kapitaal van aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten op markten die anders moeilijk toegankelijk zijn voor
de particuliere belegger.
Blijft wel dat de meeste beleggingsfondsen geen bescherming bieden
van het belegde kapitaal en dat het steeds moeilijker wordt om een
keuze te maken uit het zeer grote aanbod. U kunt dit oplossen door te
kiezen voor SMART INVEST BON Fund Selection 2, een levensverzekering
(tak 23) van AG Insurance.

Dankzij de SMART INVEST BON Fund Selection 2, een levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, mikt u op het potentieel
aantrekkelijke rendement van drie gerenommeerde fondsen, via een beleggingsformule die kapitaalbescherming biedt.
✔ U volgt met één enkele belegging de evolutie van een korf die voor gelijke delen samengesteld is uit drie beleggingsfondsen:
- Franklin Mutual European Fund,
- PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg),
- Ethna-Aktiv E (T);
✔ U profiteert van de kennis van de beleggingsspecialisten die deze fondsen beheren.
✔ U profiteert indirect van een ruime risicospreiding dankzij de zeer uitgebreide diversificatie van activa waarin deze drie
fondsen beleggen.
✔ Uw geïnvesteerde nettopremie van minimaal 5.000 EUR (exclusief taks en instapkosten) is voor 100% beschermd op de
einddatum (dit is na 8 jaar en 1 maand), behalve in geval van faling van Fortis Bank NV1, de financiële instelling waar het
geheel van de belegde nettopremies werd geplaatst. Bij faillissement of wanbetaling van de depothouder loopt de belegger
het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
Smart InveSt Bon Fund Selection 2 is allereerst bestemd voor beleggers met een defensief (Defensive) tot dynamisch (Dynamic)
profiel. Binnen bepaalde beperkingen kan zij evenwel ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel.
1. Rating van Fortis Bank Nv: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief
toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment
worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
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Gediversiﬁeerde korf van drie onderliggende fondsen
Met het oog op een aantrekkelijk rendement volgt de Smart InveSt Bon Fund Selection 2 een korf die voor gelijke delen samengesteld
is uit drie fondsen. Om een evenwichtige samenstelling en een optimale spreiding na te streven, werd er gekozen voor:
- een fonds dat hoofdzakelijk belegt in Europese aandelen,
- een fonds dat belegt in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties,
- een gemengd fonds dat zowel in obligaties als aandelen belegt.
Selectieproces van de onderliggende fondsen:
1. De vermogensbeheerder van het fonds moet bekrachtigd zijn door FundQuest, de beheersvennootschap van de groep BNP Paribas
die wereldwijd een van de belangrijkste spelers is op het gebied van multibeheer. Op basis van criteria in verband met kwaliteit en
een grondige risicoanalyse, maakt FundQuest een selectie van beheerders waarop BNP Paribas een beroep kan doen om haar activa
te beheren.
2. Het fonds moet ook zelf gevalideerd zijn door FundQuest. De fondsen van de goedgekeurde vermogensbeheerders die in aanmerkingen komen, worden door Fund Quest geselecteerd op basis van dezelfde criteria.
3. Uit het universum van fondsen dat nadien nog overbleef, werden de fondsen geselecteerd op basis van verschillende criteria.
Concreet moet het fonds: - geregistreerd zijn in België;
- bestaan in EUR;
- van een andere type zijn dan ‘fonds van fondsen’;
- een kapitalisatiefonds zijn;
- voor een bedrag van meer dan 2 miljard Amerikaanse dollar activa in beheer hebben;
- vijf sterren hebben gekregen van Morningstar.
Resultaten van het selectieproces van de onderliggende fondsen:
- Franklin Mutual European Fund: enig fonds met Europese aandelen dat aan deze criteria beantwoordt.
- PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg): fonds met kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties dat
gekozen werd uit de 3 fondsen die beantwoorden aan de criteria, omdat dit fonds de hoogste activa onder beheer heeft.
- Ethna-Aktiv E (T): enig gemengde fonds dat aan alle criteria voldoet.
Op de volgende pagina vindt u een uitgebreide voorstelling van elk onderliggend fonds.

Een gratis uitgebreide overlijdensdekking
Behalve de bescherming van de geïnvesteerde nettopremie op de einddatum, voorziet Smart InveSt Bon Fund Selection 2 ook een
bescherming ingeval van overlijden. Onder bepaalde voorwaarden geniet de nemer van de beleggingsverzekering automatisch en
gratis een uitgebreide overlijdensdekking. Bij overlijden van de verzekerde wordt de geïnvesteerde nettopremie in zijn totaliteit
uitbetaald aan de aangeduide begunstigden, op voorwaarde dat aan volgende voorwaarden voldaan is:
- de verzekerde was nog geen 68 jaar bij het sluiten van het contract;
- de verzekerde was nog geen 70 jaar op het moment van overlijden;
- het totaal van de gestorte nettopremies in de contracten Smart InveSt Bon gesloten op het hoofd van dezelfde verzekerde,
bedraagt niet meer dan 375.000 EUR.
Stel dat de waarde van het contract op het moment van het overlijden van de verzekerde kleiner is dan de geïnvesteerde nettopremie, als gevolg van een mindere prestatie van de verschillende onderliggende fondsen. Dankzij de uitgebreide overlijdensdekking wordt dan toch de geïnvesteerde nettopremie uitbetaald aan de begunstigden.
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Belangrijkste gegevens van het fonds

Franklin Mutual European Fund (A)
Dit fonds beoogt kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk
te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Europa
of die er hun belangrijkste activiteiten huisvesten. De voorkeur gaat
naar aandelen waarvan de fondsbeheerders menen dat ze ondergewaardeerd zijn in verhouding tot hun intrinsieke waarde (aandelen
van het type ‘deep value’).
Het fonds kan ook beleggen in aandelen van bedrijven die verwikkeld zijn in fusies, faillissementen en reorganisaties. In bijkomende
mate kan het fonds ook beleggen in schuldeffecten van bedrijven die
te maken hebben met reorganisaties en financiële herstructureringen, en in niet-Europese effecten.

ISIN-code: LU0140363002
Beheersvennootschap: Franklin Templeton Investments Ltd
Lanceringsdatum: 31 december 2001
Munt: EUR
Kapitalisatiefonds
Evolutie van de netto-inventariswaarde van het fonds
tijdens de voorbije 10 jaar
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(Prospectus, andere officiële documenten en opvolging van de prestaties:
www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IMW)
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Bron: Bloomberg.
Gegevens uit het verleden zijn geen garantie naar de toekomst toe.
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PIMCO Global Investors Series plc Global Investment
Grade Credit E Acc EUR (Hdg)
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Dit fonds is een gediversifieerde portefeuille van obligaties die actief
beheerd wordt. Minstens twee derde van zijn activa wordt belegd in
kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties met een ‘Investment Grade’-rating
(dit zijn obligaties die zijn uitgegeven door leners die een rating
hebben van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor’s
of vergelijkbare ratings bij andere ratingbureaus). vanuit tactische
overwegingen kan het fonds tot 15% van zijn activa beleggen in obligaties met hoog rendement.
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Het fonds gebruikt een benadering die gebaseerd is op de fundamentele waarde van de effecten en die het accent legt op diversificatie en
risicocontrole. Het gebruikt ook zijn expertise van de obligatiemarkten
over heel de wereld en kan profiteren van een brede waaier aan beleggingsopportuniteiten.
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Belangrijkste gegevens van het fonds
ISIN-code: IE00B11XZ434
Beheersvennootschap: PIMCO Europe Ltd
Lanceringsdatum: 31 maart 2006
Munt: EUR
Kapitalisatiefonds
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Ethna-Aktiv E (T)
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Ethna-Aktiv E (T) belegt in de meest diverse effecten: onder andere
obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten en termijndeposito’s.
Het fonds streeft naar behoud van kapitaal en vermogensgroei op
lange termijn. Met het oog op deze doelstellingen kiezen de fondsbeheerders voor een actieve aanpak, door rekening te houden met zowel actuele marktomstandigheden als toekomstige ontwikkelingen.
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Het actieve beheer past zich voortdurend aan de beursevolutie aan.
Als de markten positief gestemd zijn, kan het gedeelte ‘aandelen’
oplopen tot maximaal 49%, terwijl dit teruggebracht kan worden tot
0% bij beursstormen. Dankzij deze grote ﬂexibiliteit kan het fonds
veel weerstand bieden tijdens crisisperiodes, terwijl het ten volle
kan profiteren bij periodes van stijging.

02.11.2004

02.11.2006

02.11.2008

02.11.2010

02.11.2012

Belangrijkste gegevens van het fonds

ISIN-code: LU0431139764
Beheersvennootschap: Ethenea Independent Investors SA
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www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003XJR) Gegevens uit het verleden zijn geen garantie naar de toekomst toe.
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* Historische gegevens gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het
fonds Ethna-Aktiv E (T) (kapitalisatiefonds) sinds 16 juli 2009 (lanceringsdatum van het fonds). Gegevens van vóór die datum zijn gebaseerd op de NIW
van het fonds Ethna-Aktiv E (A) (distributiefonds) met een compleet identieke
portefeuille en gelanceerd op 15 februari 2002.

Het rendement van de drie fondsen is voor u!
De mogelijke meerwaarde van de Smart Invest Bon Fund Selection 2 wordt bepaald door de evolutie van de korf waarin de drie fondsen
voor gelijke delen zijn vertegenwoordigd. Hun prestaties kunnen op die manier in gelijke mate bijdragen tot een aantrekkelijk rendement.
En er is meer. In tegenstelling tot een rechtstreekse belegging in de fondsen, hoeft u zich geen zorgen te maken over uw geïnvesteerde
kapitaal. Dit is volledig beschermd (exclusief taks en instapkosten) op de einddatum, behalve bij faling van Fortis Bank nv.

Berekeningswijze van de meerwaarde op einddatum

Gunstige fiscaliteit

De mogelijke meerwaarde wordt bepaald in vier stappen:
Volgens de nieuwe fiscale maatregelen die in België van kracht
1. De startwaarde van de korf wordt definitief vastgelegd op
zijn sinds 1 januari 2012 en onder voorbehoud van latere wijzi31 december 2012. Deze waarde is vastgelegd op 100 en
gingen, blijft de mogelijke meerwaarde die toegekend zal worden
bepaald op basis van de netto-inventariswaarden (NIW) van
op de einddatum niet onderworpen aan roerende voorheffing.
de drie fondsen op deze datum.
2. Om de eindwaarde van de korf te bepalen, worden de NIW
van de drie fondsen vastgesteld op 31 vooraf bepaalde observatiedata, maandelijks gespreid zijn tussen 29 juni 2018 en
31 december 2020. Op basis van het gemiddelde van deze 31 observaties, worden de eindwaarden van elk fonds gemeten.
De eindwaarde van de korf wordt dan berekend op basis van het verband tussen de eind- en startwaarde van ieder fonds.
3.	Vervolgens wordt een aanpassingsfactor (AF) van 1% op jaarbasis toegepast op de eindwaarde van de korf. Concreet betekent
dit dat de eindwaarde van de korf waarmee rekening wordt gehouden, niet gelijk is aan het resultaat van de berekening in stap
2, maar slechts aan 92,17% (= (1-1%) (2922/360); 2922 is het aantal kalenderdagen waarmee rekening wordt gehouden) ervan.
Eindwaarde van de korf x 92,17% = eindwaarde waarmee werkelijk rekening wordt gehouden.
4. Om de prestatie van de korf te bepalen, wordt de eindwaarde van de korf na aftrek van de AF vergeleken met de startwaarde ervan.
Bij een positief verloop is de meerwaarde gelijk aan 100% van de positieve prestatie van de korf. Bij een negatief of nulverloop
wordt geen meerwaarde toegekend.

( Eindwaarde korf waarmee werkelijk rekening wordt gehouden
Startwaarde korf

		

-1 ) x 100 = prestatie van de korf (uitgedrukt in %)

Op de einddatum ontvangt de belegger

100% van de geïnvesteerde nettopremie
+
(exclusief taks en instapkosten) 		

100% van de stijging van de met de AF gecorrigeerde korf
van de drie onderliggende fondsen

Voorbeelden van de berekening van de meerwaarde op einddatum
Deze fictieve voorbeelden gelden louter als illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze bieden
geen enkele garantie of indicatie van de toekomstige prestaties.
Negatief scenario
Franklin
Mutual
European
Fund

Startwaarde van de
korf op 31.12.2012
Startwaarde per
fonds op 31.12.2012
Eindwaarde1 per
fonds op 29.01.2021
Eindwaarde fonds
-1
Startwaarde fonds

PIMCO Global
Inv. Grade E
Acc EUR (Hdg)

Neutraal scenario

Ethna-Aktiv E
(T)

Franklin
Mutual
European
Fund

100

PIMCO Global
Inv. Grade E
Acc EUR (Hdg)

Positief scenario

Ethna-Aktiv E
(T)

Franklin
Mutual
European
Fund

100

PIMCO Global
Inv. Grade E
Acc EUR (Hdg)

Ethna-Aktiv E
(T)

100

12

14,95

118

12

14,95

118

12

14,95

118

10

13,84

115

16,11

22,20

161,94

20

26,30

175

-16,67%

-7,41%

-2,54%

34,25%

48,52%

37,24%

66,67%

75,93%

48,31%

Eindwaarde van de
korf zonder AF2 op
29.01.2021

100 + (-16,67 + (-7,41) + (-2,54))
3
= 91,13

100 + (34,25 + 48,52 + 37,24)
3
= 140,00

100 + (66,67 + 75,93 + 48,31)
3
= 163,63

Eindwaarde van de
met de AF
gecorrigeerde korf2
op 29.01.2021

83,99

129,04

150,82

Prestatie van de korf

-16,01%

29,04%

50,82%

De begunstigde
krijgt op einddatum

100% van zijn geïnvesteerde
nettopremie3, maar geen meerwaarde.
Dit betekent een actuarieel rendement
van -0,24%4.

100% van zijn geïnvesteerde
nettopremie3 + een meerwaarde van
29,04%. Dit betekent een actuarieel
rendement van 2,95%4.

100% van zijn geïnvesteerde
nettopremie3 + een meerwaarde van
50,82%. Dit betekent een actuarieel
rendement van 4,96%4.

1. De waarde op einddatum is gelijk aan het gemiddelde van 31 maandelijkse observaties op 31 vooraf bepaalde data, verdeeld tussen 29 juni 2018
en 31 december 2020.
2. AF: aanpassingsfactor van 1% op jaarbasis, toegepast op de werkelijke waarde van de eindprestatie van de korf op de einddatum.
3. Exclusief taks en instapkosten.
4. Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.
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SMART INVEST BON Fund Selection 2 in een oogopslag
Beschrijving

Smart InveSt Bon Fund Selection 2 is een individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG Insurance.
Betrokken partijen
- verzekerde = de verzekeringsnemer.
- Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze.
- Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = naar keuze.
- verzekeraar = AG Insurance Nv.

Risico

Belangrijkste risico’s verbonden aan een belegging in Smart InveSt Bon Fund Selection 2:
- Kredietrisico: de bescherming van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een depot van de nettopremies bij Fortis Bank
Nv. AG Insurance Nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van die onderneming. Bij een faillissement van of wanbetaling
door de depothouder loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen.
- Beleggingsrisico: er wordt eveneens belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het grootste
deel van het rendement van het depot bij Fortis Bank Nv, via swap-contracten met gespecialiseerde financiële partners. De verzekeringsmaatschappij staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is aan een betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die gehouden zijn tot een betalingsplicht ten gunste van het fonds, beschikken op het ogenblik van het aangaan van de contracten minimaal over
een rating ‘Investment Grade’ (minimaal Baa3 bij Moody’s, BBB bij Standard & Poor’s en BBB bij Fitch).
- Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijk omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de
eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.
- Risico op schommeling van de waarde van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen
door de verzekeringnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde. Daaruit volgt dat de
verzekeringnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij bij een eventuele afkoop voor de einddatum mogelijk niet zijn volledige belegde
nettopremie terugkrijgt.

Inschrijving

Inschrijvingsperiode: van 15 november tot en met 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting).
Uiterste betaaldatum: 21 december 2012.
Nettobelegging: minimaal 5.000 EUR (exclusief taks en instapkosten).
Geen bijkomende stortingen mogelijk na de inschrijvingsperiode.
Eenheidswaarde: 100 EUR.

Kosten

Instapkosten: 2%.
Beheerskosten: maximaal 1,20% op jaarbasis (inbegrepen in de eenheidswaarde).
Uitstapkosten: geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.
De afkoopvergoeding bedraagt 1%. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het
einde van het contract.

Fiscaliteit

Taks op de levensverzekeringen: 1,10% (verzekeringsnemer = fysiek persoon).
Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing, noch een bijkomende heffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop voor einddatum, noch op het kapitaal leven op de einddatum en evenmin op het kapitaal overlijden, conform de fiscale wetgeving van kracht op
01/11/2012 en onder voorbehoud van latere wijzigingen.

Waarborgen

Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid op de einddatum.
Waarborgen bij overlijden: de geïnvesteerde nettopremie tot aan de datum van oprichting van het fonds, vervolgens het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid met, onder bepaalde voorwaarden (zie het onderdeel
‘Een uitgebreide gratis overlijdensdekking’ op pagina 3), een minimale waarde van 100 EUR per eenheid.

Rendement

Er is geen rendement gewaarborgd. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde van het fonds Smart InveSt Bon
Fund Selection 2.
Het fonds SMART INVEST BON Fund Selection 2:
- Aanvangsdatum van het fonds: 31 december 2012.
- Einddatum van het fonds: 29 januari 2021.
- Het fonds heeft tot doel de geïnvesteerde nettopremie (voor taks en instapkosten) op de einddatum te beschermen tegen 100%, en een
mogelijke meerwaarde te realiseren naargelang de evolutie van een korf met 3 onderliggende fondsen.
- Startwaarde van onderliggende fondsen: netto-inventariswaarde op 31 december 2012
- Eindwaarde van onderliggende fondsen: gemiddelde van de netto-inventariswaarden die genoteerd worden op 31 vooraf bepaalde
maandelijkse observatiedata, tussen 29 juni 2018 en de laatste op 31 december 2020.
- Risicoklasse van het fonds Smart InveSt Bon Fund Selection 2 op 15 november 2012: III, op een schaal van Ø tot vI (waarbij vI staat
voor het hoogste risico). De risicoklasse wordt ieder jaar herzien en kan dus evolueren in de tijd.
AG Insurance behoudt zich het recht voor om het fonds Smart InveSt Bon Fund Selection 2 te vereffenen voor de voorziene einddatum,
alsook om het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het beheersreglement vindt u meer informatie over deze mogelijkheid en de gevolgen ervan voor de verzekeringsnemer.

Wenst u meer te weten over deze beleggingsverzekering?
Neem contact op met uw private banker of uw wealth manager voor meer informatie of om in te schrijven. Hij zal uw vragen graag
beantwoorden. Bovendien bekijkt hij met u of deze beleggingsformule wel degelijk beantwoordt aan uw beleggersprofiel en welke plaats
ze het beste kan innemen in uw portefeuille.
Raadpleeg de ‘Financiële infofiche levensverzekering‘ en het beheersreglement van het fonds, met alle kenmerken en kosten van de Smart InveSt Bon Fund
Selection 2. Beide documenten zijn gratis beschikbaar bij uw private banker of wealth manager. U vindt deze documenten bovendien ook terug op de site
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Gestructureerde producten: opvolging > Beleggingsverzekeringen. Op deze site verzekert BNP Paribas Fortis een
maandelijkse opvolging van de evolutie van de Smart InveSt Bon Fund Selection 2. Zo nodig zal op deze site ook elke belangrijke wijziging meegedeeld worden
betreffende het risicoprofiel en/of de waarde van de Smart InveSt Bon Fund Selection 2.
Smart InveSt Bon Fund Selection 2 is een individueel levensverzekeringsproduct van AG Insurance Nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE 0404.494.849, aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank Nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent voor AG Insurance Nv onder FSMA-nr. 25.879-A.
Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank NV. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand
aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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