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

BOND INCOME NOK, een compartiment van de SICAV BNP PARIBAS B CONTROL
Aandelenklasse: “Classic” - Type deelbewijzen: “Distribution” - ISIN BE6275634259
Dit fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM NV, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas bedrijvengroep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De doelstelling van het fonds bestaat erin het jaarlijkse dividend dat is vermeld in het beleggingsbeleid aan te bieden per opeenvolgende periodes van
vier jaar. Het beleggingsbeleid zal om de vier jaar worden herzien en aangepast. De aandeelhouders zullen via een persbericht op de hoogte worden
gebracht van de nieuwe voorwaarden, uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke periode van vier jaar. Tijdens een periode van één maand voor
het verstrijken van elke vier jaar worden aan de beleggers geen kosten voor de aankoop en/of verkoop van aandelen in rekening gebracht. Voor de
eerste periode van vier jaar (7 april 2015 - 19 mei 2019) bestaat de doelstelling erin een jaarlijks dividend uit te keren (vóór aftrek van kosten en
belastingen, en mits de nettoresultaten van de beleggingen van het compartiment dit mogelijk maken) tussen 2,00 en 2,50 Noorse kroon (NOK) per
aandeel. Bij de introductie zal het fonds voor ongeveer 60% beleggen in obligaties in NOK die zijn uitgegeven door Scandinavische emittenten
(Denemarken, Zweden, Noorwegen) die een “investment grade” rating hebben en voor ongeveer 40% in obligaties in NOK die zijn uitgegeven door
Scandinavische emittenten die geen “investment grade” rating hebben of over geen enkele rating beschikken. Het fonds zal voor minstens 70% worden
belegd in obligaties waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan 19 mei 2019. De keuze van de emittenten van de obligaties en
geldmarktinstrumenten is niet onderworpen aan andere geografische of sectorale beperkingen.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet
wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele garantie worden geboden.
Na de eerste periode van vier jaar (van 7 april 2015 tot 19 mei 2019) zullen de activa worden herbelegd in diverse obligaties, waarbij rekening wordt
gehouden met een nieuwe tussentijdse vervaldatum van het compartiment na afloop van de tweede periode van vier jaar.
U kunt elke dag (volledige werkdag in België) de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen.
De inkomsten worden automatisch herbelegd. Er kan een dividend worden uitgekeerd.
Het fonds kan op facultatieve wijze gebruik maken van financiële derivaten, zowel ter afdekking als met het oog op het verwezenlijken van de
beleggingsdoelstellingen. Deze instrumenten worden gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en
flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet.
.
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Uitleg bij de indicator en zijn voornaamste beperkingen: deze
indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over
een periode van 5 jaar.
Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van
het toekomstig risicoprofiel.
De risicocategorie van een fonds is een indicatie maar geen doel of
garantie en kan veranderen na verloop van tijd.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
Waarom is het fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door
schommelingen van de rentevoeten. De rentevoeten worden
beïnvloed door verschillende elementen en gebeurtenissen, zoals het
monetaire beleid, de richtrente, de inflatie, enz. De aandacht van de
beleggers wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat een stijging
van de rente leidt tot een daling van de waarde van de beleggingen in
obligaties en andere schuldbewijzen.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden
niet (voldoende) weergegeven door de indicator:
Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of
dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan
leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het
fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te
verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke
termijn door een gebrek aan kopers.
Concentratierisico: ontstaat doordat het fonds is blootgesteld aan
prijsschommelingen van beleggingen die zijn uitgegeven in een
specifiek segment van de financiële markten.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder - u verneemt hier meer over
bij uw financieel adviseur.
Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op een raming van
het maximum van de geheven kosten.
Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet:
de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de
instap-/uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of
verkopen van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve
belegging.
In geval van verandering van compartiment, aandelenklasse of type
deelbewijzen, zult u de kosten dragen die zijn vermeld in het deel
'Informatie van economische aard' van het prospectus van het fonds,
beschikbaar op www.bnpparibas-ip.be.
Voor meer informatie over de kosten, kunt u het deel 'Vergoedingen en
kosten' in het prospectus van het fonds raadplegen, op
www.bnpparibas-ip.be.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

2,25%

Uitstapvergoeding

1,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden
ingehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,84%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

Geen
.

In het verleden behaalde resultaten
De aandelenklasse is geïntroduceerd op 7 april 2015. Er zijn dan ook onvoldoende gegevens voor een bruikbare weergave van in het verleden behaalde
resultaten.

Praktische informatie
Depotbank: BNP Paribas Fortis NV
Dit document biedt een beschrijving van het fonds, een compartiment van de SICAV met meerdere compartimenten, waarbij is gekozen voor
beleggingen conform de voorwaarden van richtlijn 2011/61/EG, genaamd BNP PARIBAS B CONTROL. De activa en verplichtingen van elk
compartiment zijn gescheiden, wat inhoudt dat elk compartiment enkel instaat voor zijn eigen rechten en schulden.
U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL), in het
Frans en het Nederlands, op: www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg
3 - 1000 Brussel.
U kunt de recentste NIW raadplegen via de website van BEAMA http://www.beama.be/vni. Andere praktische informatie is beschikbaar op de
website: www.bnpparibas-ip.be.
De Belgische belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.
U kunt de omzetting aanvragen van een deel of het geheel van uw aandelen naar aandelen van een ander compartiment, een andere categorie of
een andere klasse van BNP PARIBAS B CONTROL. Raadpleeg het prospectus voor de omzettingsvoorwaarden of neem contact op met uw financieel
raadgever voor meer informatie.
.

Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA).
Aan BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Financial Services and Markets
Authority (FSMA).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 maart 2015.
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