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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.

GLOBAL SUSTAINABLE NEUTRAL, afgekort tot BNPP B STRAT GLOB SUST NEUTRAL, compartiment van de
BEVEK BNP PARIBAS B STRATEGY
Aandelenklasse: “Classic”- Type deelbewijzen “Capitalisation”- ISIN BE0146936787
Dit fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, onderdeel van de groep BNP PARIBAS.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit compartiment is een fonds van fondsen. De doelstelling bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de
risico's door over de hele wereld voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt beleggen in alle soorten activaklassen
(aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen (zie definitie in het deel “Beleggingsbeleid van het compartiment” van het volledige prospectus).
Het compartiment wordt actief beheerd en kan derhalve beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de index, de 6% STOXX Europe 600 (EUR) NR + 12% EURO
STOXX (EUR) NR + 16% S&P 500 Composite (EUR) NR + 2% Topix 100 (EUR) RI + 9% MSCI Emerging Markets (EUR) NR + 22,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury
(EUR) RI + 22,5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI + 10% Cash Index €STR (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Het is
niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Dit compartiment bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties. In het kader van de
beleggingsbeslissingen moeten minstens 75% van de onderliggende ICB's het duurzaamheidslabel van Febelfin voor duurzame financiële producten hebben gekregen
of zich ertoe verbinden dit te behalen binnen zes maanden na de datum van aankoop. Dit label definieert een aantal minimumvereisten, namelijk de toepassing van
de volgende drie strategieën: (1) integratie van de ESG-criteria, (2) gebruik van negatieve normatieve screening (op basis van een internationale standaard) en (3)
uitsluitingslijsten, en daarnaast ten minste een derde duurzame strategie (zoals bijvoorbeeld een ESG-rating die beter is dan de referentie-index). Meer informatie
over het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' is te vinden op www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualité. De resterende onderliggende ICB's
(maximaal 25%) zijn ofwel fondsen die, naast andere kenmerken, milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen en die beleggen in ondernemingen met goede
bestuurspraktijken (d.w.z. SFDR Art. 8), ofwel fondsen die duurzaam beleggen als doel hebben (d.w.z. SFDR Art. 9).
In het kader van een actief portefeuillebeheer kan de beheerder, op basis van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen, afwijken van de volgende 'neutrale'
wegingen: 45% aandelen, 45% obligaties, 10% alternatieve beleggingen, 0% contanten en geldmarktinstrumenten. De beheerder kan met name afwijken binnen de
volgende limieten: aandelen 25%-65%, obligaties 15%-55%, alternatieve beleggingen 0%-35%, contanten en geldmarktinstrumenten 0%-60%.
Het fonds kan, maar moet niet, in zeer beperkte mate gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten, zowel ter afdekking van risico's als met het oog op het
verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. Deze instrumenten worden gebruikt om de risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op meer gerichte en
flexibele wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico's niet.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.

Risico- en opbrengstprofiel
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De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden niet
voldoende weergegeven door de indicator:
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Uitleg over de indicator en zijn voornaamste beperkingen: deze indicator
weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van vijf
jaar.
Historische cijfers zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare aanwijzing voor het
toekomstige 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 de belegging zonder risico is.
Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
De belegging in verschillende activaklassen met doorgaans een goed
evenwicht tussen risicoactiva en activa met minder risico rechtvaardigt de
risicocategorie.

Dit risico heeft betrekking op het vermogen van een emittent om
zijn verplichtingen na te komen: een ratingverlaging van een uitgifte of een
emittent kan leiden tot een waardevermindering van de bijbehorende obligaties.
Dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te
verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een
gebrek aan kopers.
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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
zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen betaalt u
mogelijk minder. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
is gebaseerd op de kosten die zijn
(*) Het percentage van de
vastgesteld op 31 december 2021.
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.
Als u van compartiment, aandelenklasse of type deelbewijzen verandert, worden u de
kosten in rekening gebracht. Deze staan vermeld in het deel "Informatie van
economische aard" van het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op
.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
2,50%
Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden
afgehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden onttrokken
1,80% (*)
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken

.

Geen

In het verleden behaalde resultaten
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De klasse van deelbewijzen is geïntroduceerd op 1994.
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De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
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In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare garantie voor de
toekomst.
Bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten is rekening
gehouden met de prestatievergoeding en de lopende kosten van het fonds. Er is
geen rekening gehouden met instap-/uitstapvergoedingen en de
omzettingsvergoeding.
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De rendementscijfers worden weergegeven voor deze aandelenklasse
(kapitalisatiedeelbewijzen op basis van het principe dat alle uitkeerbare
inkomsten van het fonds opnieuw zijn belegd).

GLOBAL SUSTAINABLE NEUTRAL Classic
Referentie-index (zie investeringspolitiek)
A:
B:

1994-2015: Tijdens deze periode werd een ander beleggingsbeleid toegepast.
01/01/2016-20/04/2020: Tijdens deze periode werd een ander beleggingsbeleid toegepast.

Praktische informatie
Bewaarder: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch.
Dit document bevat een beschrijving van het fonds, een compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) met meerdere
compartimenten, die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EC, genaamd: BNP PARIBAS B STRATEGY. De activa
en verplichtingen van elk compartiment zijn gescheiden, wat inhoudt dat elk compartiment enkel instaat voor zijn eigen rechten en schulden.
Meer informatie over het fonds (prospectus, halfjaarverslag, jaarverslag van de BEVEK BNP PARIBAS B STRATEGY, in het Frans en Nederlands) is gratis beschikbaar
op:
, 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:
.

. Andere praktische informatie is beschikbaar op de website:

De Belgische belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
Nadere gegevens over het geactualiseerde beloningsbeleid, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, de
identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloningen en voordelen, alsmede de samenstelling van het beloningscomité, zijn
beschikbaar op de website:
. Op verzoek wordt kosteloos een afschrift ter
beschikking gesteld.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 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 verzoeken tot omzetting van al uw aandelen of een deel daarvan in aandelen van een ander compartiment, een andere categorie of klasse van BNP PARIBAS
B STRATEGY. Raadpleeg het prospectus voor de omzettingsvoorwaarden of neem contact op met uw financieel adviseur voor meer informatie.
Aan dit compartiment is in België vergunning verleend. Het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium is in België vergunning verleend. Zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2022.

