Flash
Invest

BNP Paribas Portfolio FoF

Oktober 2010
Promotioneel document

Instelling voor
Collectieve Belegging
ICB van het type
fonds van fondsen
Geen kapitaalbescherming
Spreiding van het
risico
Conservatief tot
dynamisch profiel
Valt onder het
toepassingsveld van
de Europese Richtlijn
over inkomsten uit
het sparen

De compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas Portfolio FoF zijn u op
het lijf geschreven als u
✔ wenst te genieten van een optimaal gediversifieerde portefeuille samengesteld
uit kwaliteitsvolle instellingen voor collectieve belegging (ICB);
✔ de beleggingsstrategie van de specialisten van BNP Paribas Investment
Partners op de voet wilt volgen. Deze maatschappij ontfermt zich over het
beheer van de gecommercialiseerde ICB‘s;
✔ zeker wilt zijn dat uw belegging actief beheerd wordt, dit volledig in
overeenstemming met uw beleggersprofiel.
Een optimale spreiding
De beursactualiteit van de laatste jaren heeft aangetoond hoe belangrijk het is om uw
beleggingen in portefeuille te spreiden. Zo wordt het effect van woelige beurzen niet alleen
beperkt, maar profiteert u als belegger ook van een eventueel herstel.
Een optimale spreiding op elk vlak: de portefeuille moet samengesteld zijn uit verschillende
beleggingsinstrumenten (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, vastgoed, …). Binnen elke
categorie moet er eveneens een duidelijke diversificatie zijn: geografische en sectoriële spreiding,
spreiding in munten, in emittenten, in vervaldagen, … Gemakkelijker gezegd dan gedaan!
BNP Paribas Portfolio FoF biedt u deze optimale diversificatie plus het actieve en gespecialiseerde
beheer dat ermee gepaard gaat. Aan de hand van 6 compartimenten biedt deze sicav elke
belegger, wat zijn profiel ook is, een portefeuille die voornamelijk belegd is in een uitgebreid
gamma van instellingen voor collectieve belegging (ICB). Het beleggingsbeleid van deze ICB‘s
laat toe de strategische beslissingen van BNP Paribas Investment Partners te verwezelijken.

Een actief beheer
De beheerders hebben als doel het beste rendement te halen uit de opportuniteiten van de
wereldwijde financiële markten, zonder evenwel de spreiding van het risico uit het oog te
verliezen. Hoewel het beheer deze doelstelling nastreeft, is er geen enkele garantie dat ze
behaald wordt.
De samenstelling van elke portefeuille is gebaseerd op een referentieportefeuille (Smart
Benchmark) waarvan de samenstelling, die verschilt naargelang het compartiment, op elk
moment de strategie van de specialisten van BNP Paribas Investment Partners weergeeft.
De beheerders kunnen hiervan echter afwijken naargelang de marktomstandigheden en hun
vooruitzichten.
Dankzij hun expertise en hun kennis van de internationale markt van de ICB‘s, kunnen zij
kwaliteitsvolle ICB‘s kiezen in een beleggingsuniversum dat samengesteld is uit zowel een
uitgebreid gamma ICB‘s “van het huis” (BNP Paribas Investment Partners) als ICB‘s van andere
gereputeerde beheersmaatschappijen.

Meer info? Hoe inschrijven?
Voor meer informatie over de werking en prestaties van de compartimenten
van de sicav BNP Paribas Portfolio FoF of om in te tekenen op deze belegging:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking op de site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

De compartimenten van de sicav BNP Paribas Portfolio FoF in één oogopslag
Rechtsvorm: compartimenten van de sicav naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio FoF, zonder vervaldag of kapitaalbescherming.

Beschrijving

Kapitalisatie- en distributieaandelen
Compartiment
Kapitalisatieaandelen
Distributieaandelen
Conservative	LU0250437588	LU0250438123
Stability		
LU0143124807
LU0143143260
Balanced		
LU0143143344
LU0143143427
Growth		
LU0143145398
LU0143145711
High Growth
LU0250438479
LU0250438552
Optimum 	LU0235711297	LU0235711370
Beleggingsbeleid
Elk compartiment belegt in instellingen voor collectieve belegging (ICB). Deze ICB‘s beleggen op de obligatie- en/of aandelenmarkten, in
geldmarktinstrumenten en in bijkomende orde in liquiditeiten. De nadruk wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen.
Wanneer het beleggen in ICB‘s tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende orde (voor
maximaal 15% van het nettovermogen van het compartiment) rechtstreeks belegd kunnen worden in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.
Het risico van elk compartiment hangt af van de belegde percentages in de verschillende activaklassen beschreven in het beleggingsbeleid.

Beleggersprofiel

- BNP Paribas Portfolio FoF Conservative is bestemd voor een conservatief beleggersprofiel.
- BNP Paribas Portfolio FoF Stability is bestemd voor een defensief beleggersprofiel.
- BNP Paribas Portfolio FoF Balanced is bestemd voor een neutraal beleggersprofiel.
- BNP Paribas Portfolio FoF Optimum is bestemd voor een neutraal beleggersprofiel
- BNP Paribas Portfolio FoF Growth is bestemd voor een dynamisch beleggersprofiel.
- BNP Paribas Portfolio FoF High Growth is bestemd voor een dynamisch beleggersprofiel.
Beleggers wordt aangeraden na te gaan of deze belegging voor hen gepast is. Zij dienen hierbij rekening te houden met hun financiële
kennis en ervaring, met hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. Bij de minste twijfel is het raadzaam om het advies in te
winnen van een beleggingsspecialist van BNP Paribas Fortis.
Inschrijving: mogelijk elke bankwerkdag (vóór 16 u.) op basis van de netto-inventariswaarde.
Betaling: vier bankwerkdagen na het order.
BNP Paribas Fortis verzekert de financiële dienst.

Inschrijving

Instapkosten: 2,50%. 2% voor elke inschrijving via PC banking of Phone banking.
Uitstapkosten: geen.
Kosten

Beheerskosten
- 0,65% per jaar voor het compartiment BNP Paribas Portfolio FoF Conservative.
- 1,50% per jaar voor alle andere compartimenten.
Bewaring: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.

Fiscaliteit

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
De Luxemburgse sicav BNP Paribas Portfolio FoF is een ICB in roerende waarden waarop de fiscale maatregelen die op 1 januari 2006 van
kracht werden, van toepassing zijn. Dit betekent dat de compartimenten (indirect) meer dan 40% van hun activa in schuldvorderingen
mogen beleggen. Bijgevolg geldt volgens de huidige wetgeving dat:
- de dividenden aan 15% roerende voorheffing onderworpen zijn;
- voor de compartimenten die voor meer dan 40% in schuldvorderingen belegd zijn, is het totale rendement van activa belegd in schuldvorderingen onderworpen aan 15% roerende voorheffing bij terugkoop. Als dit belastbaar deel niet bepaald kan worden door de
beheerder, dan is de belastbare som gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, vermenigvuldigd met het
percentage van de activa dat het compartiment belegd heeft in de beoogde schuldvorderingen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan mogelijk naderhand nog wijzigen.
Andere beleggerscategorieën wordt aangeraden te informeren naar het fiscaal regime dat voor hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen bij uitstap: geen voor distributieaandelen en 0,50% voor kapitalisatieaandelen (maximum 750 EUR per
verrichting).
Het uitgifteprospectus, het vereenvoudigd prospectus, de Belgische bijlage en het laatste periodiek rapport zijn gratis beschikbaar in elk
kantoor van BNP Paribas Fortis.
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste financiële kranten.

Documentatie

Dit document is een publicitaire mededeling opgesteld en verspreid door Fortis Bank nv. Het vormt geen beleggingsadvies noch onderzoek op beleggingsgebied. De informatie
in dit document is dan ook niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied
beoogt te waarborgen. Het betekent ook dat Fortis Bank nv niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Fortis Bank nv heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist is. Fortis Bank nv sluit echter
iedere aansprakelijkheid uit, met uitzondering van deze die voortvloeit uit enige misleidende, onjuiste of inconsistente informatie ten aanzien van het prospectus, van Fortis
Bank en de met haar verbonden personen voor enige directe of indirecte schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document
vermelde informatie.
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