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Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing
Adres
Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type mededeling

Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en
definitief (GBF)
20 maart 2020

Communicatiedatum

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY
- Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht
Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel
OPROEPING TOT DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS
De buitengewone algemene vergadering van deelnemers aan de pensioenspaarfondsen BNP PARIBAS
B PENSION STABILITY, BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION GROWTH zal
plaatsvinden op donderdag 20 april 2020 om respectievelijk 8h30, 9h en 9h30 te Vooruitgangstraat
55, 1210 Brussel, teneinde te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agendapunten.
Agenda: Wijziging van de naam van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
Voorstel van besluit: goedkeuring van het voorstel van de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap om de naam van het gemeenschappelijke beleggingsfonds te wijzigen zoals in onderstaande
tabel vermeld en enkele elementen in het Beheerreglement te verduidelijken:
Oude naam
Fonds
BNP Paribas B
Pension Stability

BNP Paribas B
Pension Balanced

BNP Paribas B
Pension Growth

Nieuwe naam
(20 april 2020)

ISIN

Klasse

Cat.

Classic

Cap

Fonds
BE0946410785

Klasse

Cat.

Classic

Cap

F

Cap

BNP Paribas B Pension
Sustainable Stability

F

Cap

BE0946412807

O

Cap

BE6257703395

O

Cap

Classic

Cap

BE0026480963

Classic

Cap

F

Cap

BE0946413813

F

Cap

Bpost
bank

Cap

O

Cap

BE6255889683

Classic

Cap

BE0946411791

O

Cap

BE6257702389

BE6298792977

BNP Paribas B Pension
Sustainable Balanced

BNP Paribas B Pension
Sustainable Growth

Bpost bank

Cap

O

Cap

Classic

Cap

O

Cap

Dienovereenkomstig wijziging van de volgende artikelen van het Beheerreglement:

Voorwoord
Wijziging van de naam van de GBF’s in respectievelijk ‘BNP Paribas B Pension Sustainable Stability’,
‘BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced’ en ‘BNP Paribas B Pension Sustainable Growth’.
•

•

Artikel 1
o

Wijziging van de naam van de GBF’s in respectievelijk ‘BNP Paribas B Pension
Sustainable Stability’, ‘BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced’ en ‘BNP Paribas
B Pension Sustainable Growth’.

o

Schrapping van de bepaling dat de effecten worden uitgegeven op naam of in
gedematerialiseerde vorm.

o

Wijziging van het koninklijk besluit waaraan het GBF is onderworpen in het koninklijk
besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve
instellingen voor collectieve belegging.

Artikel 2, enkel voor de GBF’s ‘BNP Paribas B Pension Sustainability Growth’ en ‘BNP Paribas
B Pension Sustainability Stability’.
o

Wijziging van de benaming van de beheermaatschappij in ‘BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Belgium’.

Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen, moeten de Raad van Bestuur daar uiterlijk op
10 april 2020 schriftelijk van op de hoogte brengen (per brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel), met vermelding van het
aantal rechten van deelneming waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, en moeten een
document voorleggen dat staaft dat zij eigenaar van dit aantal rechten van deelneming zijn (rekeninguittreksel, …).
De vergadering zal geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
rechten van deelneming. De besluiten op de agenda van de vergadering worden aangenomen indien
zij worden goedgekeurd door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk
recht van deelneming beschikt over een stemrecht naar verhouding van het deel in het kapitaal dat
het vertegenwoordigt.

KENNISGEVING AAN DE DEELNEMERS
De deelnemers worden ervan op de hoogte gebracht dat de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap heeft besloten om met ingang van 20 april 2020 het beleggingsbeleid van de GBF’s als
volgt te wijzigen, onder voorbehoud van goedkeuring van de naamsverandering van de GBF’s door de
Algemene Vergadering van Deelnemers op dezelfde datum:
Vermelding in het beleggingsbeleid dat het fonds de volgende uitsluitingen toepast:
•

zeer schadelijke activiteiten worden uitgesloten (wapenindustrie, tabak, steenkool, aardolie en
onconventioneel gas)*;

•

Uitsluiting van bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (bijv. palmolie, kernenergie, asbest)*;

•

Het uitsluiten van bedrijven die het Mondiaal Compact van de Verenigde Naties en de OESOrichtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven*.

* Zie voor meer details het algemene deel van het prospectus.
Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE 's of ICB 's. Deze moeten het Febelfin
duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten hebben gekregen, of zich ertoe verbinden
dit binnen zes maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet verkrijgen van het
label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label voor een onderliggend
fonds, moet het onderliggende fonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden
verkocht. Voor meer informatie over dit label, zie
https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/febelfin-ontwikkelt-duurzame-norm-en-label-de5-belangrijkste-vragen-over.

In het beleggingsproces wordt een ESG-analyse uitgevoerd, zonder automatisch voorrang te geven
aan de beste scores.
Deelnemers die niet met deze wijzigingen instemmen, kunnen gedurende één maand kosteloos overof uitstappen. In dat verband worden de deelnemers eraan herinnerd dat bij de uitstap uit een fonds
geen commissies of kosten verschuldigd zijn.
Meer informatie over het fonds (prospectus, document met essentiële beleggersinformatie, halfjaaren jaarverslag) is kosteloos te verkrijgen in het Nederlands en het Frans op www.bnpparibas-am.be
of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel –
www.bnpparibasfortis.be.
De Raad van Bestuur

