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Voor de belegger in aandelen kan de ideale strategie erin bestaan om over een
wereldwijd gediversifieerde portefeuille te beschikken, opgebouwd uit aandelen
van bedrijven die over de beste economische profielen beschikken. Maar hoe
kunnen deze beloftevolle bedrijven geïdentificeerd worden? En hoe de valstrik
van subjectiviteit en aarzelingen op het moment van toewijzing van aandelen in
de portefeuille vermijden?

Gebaseerd op de bedrijfsfundamenten

Vanuit hun ervaring adviseren financiële experten om een selectie te maken in functie van de
intrinsieke waarde van bedrijven. Na diepgaand en systematisch onderzoek van verschillende
financiële criteria kunnen dan, volgens hen, die specifieke bedrijven geïdentificeerd worden die
op lange termijn de beste prestaties zouden kunnen optekenen. Om de meest beloftevolle bedrijven te identificeren dringen drie essentiële vragen zich op alvorens erin te beleggen.
Rentabiliteit
Is het bedrijf rendabel?
Analyse van de winstgevendheid van het bedrijf

Vooruitzichten
Heeft het bedrijf een
veelbelovende toekomst?
Analyse van de duurzaamheid
van de bedrijfswinst

Waardering
Is het bedrijf aantrekkelijk geprijsd?
Identificatie van ondergewaardeerde
bedrijven op de beurs

Om het potentieel van een internationale aandelenportefeuille na te streven, kan de particuliere belegger opteren voor een beleggingsfonds. Door te kiezen voor het fonds AG LIFE Equity
World Quant Selection beschikt hij over een aandelenportefeuille geselecteerd op basis van een
kwantitatieve analyse van economische bedrijfsfundamenten, gecombineerd met een systematische en transparante aanpak.

AG LIFE Equity World Quant Selection

Feederfonds
Het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection
Een fonds wordt "feeder" genoemd wanbelegt in het onderliggende fonds BNPP L1 Equity neer het (bijna) al zijn activa belegt in
World Quant Selection, een feeder-fonds dat ten
slechts één ander fonds, "masterfonds"
minste 85% van zijn activa belegt in het mastergenoemd, dat juridisch onafhankelijk is.
fonds Quant Equity World Guru van de Luxemburgse sicav PARWORLD. De overige 15% van de activa kunnen in liquide activa en afgeleide
financiële instrumenten worden belegd die enkel als dekking worden gebruikt.
Dit onderliggende fonds beoogt een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal
te realiseren in combinatie met een brede spreiding van het risico.
Het masterfonds hanteert een dynamisch beleggingsbeleid in een kwantitatieve selectie van
wereldwijde aandelen. Deze strategie kan indirect gevolgd worden door in te tekenen op afgeleide producten zoals renteswaps of op een directe wijze. Het belegt minimaal 75% van zijn
activa in aandelen (of gelijkaardige effecten) uitgegeven door wereldwijde bedrijven en kan
gebruik maken van derivaten zoals rendementsswaps. Het saldo van max. 25% kan worden
belegd in andere overdraagbare effecten, afgeleide instrumenten, geldmarktinstrumenten, of
liquiditeiten op voorwaarde dat dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet meer
bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, in ICBE’s
of ICB’s. Voor een goed beheer van de portefeuille en/of voor afdekking, kan het compartiment
derivaten afsluiten zoals swaps. Het compartiment kan effectenleentransacties verrichten en
terugkoopovereenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan.

Verscherpte risicobeheersing

AG LIFE Equity World Quant Selection wordt aangeboden als basisfonds binnen het Smart Fund
Plan en streeft naar een maximale waardestijging in combinatie met een goede risicospreiding.
Door de voordelen van een kwantitatief beheer en de troeven van de beschermingsmechanismen
van het Smart Fund Plan te combineren, kunt u dus mikken op het potentieel van wereldwijde
aandelen. U versterkt zo de risicocontrole van uw belegging.

AG LIFE Equity World Quant Selection in Smart Fund Plan
AG LIFE Equity World Quant Selection is een beleggingsfonds van AG Insurance, zonder vaste eindvervaldag of kapitaalgarantie, dat aangeboden wordt als basisfonds binnen het Smart Fund Plan.

Beschrijving

Het Smart Fund Plan is een individuele levensverzekering waarvan het rendement is gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23) van
AG Insurance nv. Om meer te weten over het Smart Fund Plan, kunt u de Flash Invest raadplegen die de werking en de beschermingsmechanismen ervan beschrijft.
Samenstelling : de portefeuille belegt voornamelijk in internationale aandelen.

Geen kapitaalbescherming. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer van het levensverzekeringsproduct dat verbonden is aan het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection.
Het Smart Fund Plan biedt wel de mogelijkheid om het beleggingsrisico deels te beheren via twee beschermingsmechanismen: de ‘Winstbeschermer’ en de ‘Verliesbeperker met automatische herbelegging’. U vindt meer informatie over deze mechanismen in de Flash Invest
over het Smart Fund Plan.

Risicobeheersing

Dit beleggingsfonds is in de eerste plaats bestemd voor beleggers met een dynamisch profiel. Binnen het Smart Fund Plan kan het fonds
evenwel ook geschikt zijn voor beleggers met een defensief of neutraal profiel.

Beleggersprofiel

Risicoklasse van het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection per 01.10.2014: 4.
Deze risicoklasse, die mettertijd kan evolueren, is gebaseerd op de volatiliteit van de activa die in de fondsen zitten en gaat van 0 (laagste
risiconiveau) tot 6 (hoogste risiconiveau). Het gaat hier over de risicoklasse die van toepassing is in de verzekeringssector.
Ter info: bij de bank schommelt de risicoklasse op een schaal van 1 (laagste risiconiveau) en 7 (hoogste risiconiveau).

Inschrijven kan op elk moment, op basis van de netto-inventariswaarde, in het kader van het Smart Fund Plan.

Inschrijving

Instapkosten en afkoopvergoeding: zie Flash Invest over het Smart Fund Plan.
Beheerskosten: maximum 2% per jaar, rechtstreeks verrekend in de eenheidswaarden.

Kosten

Verbonden met het product Smart Fund Plan:
• Taks op de levensverzekeringen: 2% op de gestorte premie (verzekeringsnemer = natuurlijke persoon).
• De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden,
conform de fiscale wetgeving van kracht op 01.10.2014 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het uitgekeerde kapitaal aan de
begunstigde van het contract in geval van overlijden van de verzekerde, zal in principe belastbaar zijn aan successierechten.

Fiscaliteit

Het beheersreglement van het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection en het maandelijkse rapport waarin de evolutie van het fonds
wordt toegelicht zijn beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de website www.bnpparibasfortis.be/beleggingsverzekeringen >
Meer info over het Smart Fund Plan.
Documentatie

De netto-inventariswaarde (uitgedrukt in euro) van het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection wordt dagelijks berekend en gepubliceerd
in de belangrijkste Belgische financiële dagbladen.
De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een gepersonaliseerde informatiebrief. Die vermeldt onder andere het aantal en de waarde van de
eenheden van het fonds die aan zijn contract zijn verbonden.

Meer informatie of inschrijven?
Kom binnen in een kantoor van BNP Paribas Fortis
Bel onze klantendienst op het nummer 02 433 41 34
Onze medewerkers zullen u graag meer informatie geven over de voordelen en de werking van het Smart Fund Plan. Ook zullen ze
samen met u bekijken of het fonds AG LIFE Equity World Quant Selection overeenstemt met uw beleggersprofiel.
Raadpleeg ook de ”Financiële infofiche levensverzekering”, waarin de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan beschreven
staan. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor of op de site www.bnpparibasfortis.be/smartfundplan.
Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.
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