Promotiemateriaal – september 2017

BPOST BANK FUND GLOBAL INCOME
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM
WAAROM UW BELEGGINGEN SPREIDEN?
De rendementen van de financiële markten schommelen van jaar tot jaar. Dat maakt het lastig om met zekerheid te voorspellen welke beleggingsklasse,
regio of sector het beste rendement zal neerzetten.
Met een gediversifieerde benadering kunnen beleggers hun beleggingen over meerdere beleggingsklassen spreiden
aanpassen aan het marktklimaat met het oog op een hoger potentieel rendement.

en hun portefeuille

BPOST BANK FUND GLOBAL INCOME: SPREIDING EN FLEXIBEL BEHEER
Het compartiment Global Income van de bevek bpost bank Fund is een gespreid en flexibel compartiment dat verkocht wordt door bpost bank,
maar waarvoor het beheer gedelegeerd is aan BNP Paribas Asset Management Belgium. Het betreft een open compartiment zonder vaste
vervaldag.
Het compartiment is een feeder van een bevek naar Luxemburgs recht (de ‘master’). Doelstelling van het compartiment (feeder) bestaat erin een zo hoog
mogelijke waarde te verkrijgen door voortdurend minstens 95% van zijn activa te beleggen in het compartiment ‘Multi-Asset Income’ (de master) van de
bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1.
De master belegt in een breed scala van beleggingsklassen die in onderstaande tabel zijn opgesomd en tot 10% van zijn activa in icbe’s of icb’s.
Instellingen voor collectieve belegging (icb’s) in effecten (icbe’s) zijn structuren die instaan voor het collectieve beheer van door beleggers ingebracht
kapitaal. Het kan zowel voor afdekking als voor handel (belegging) gebruik maken van financiële derivaten.
Een basiskenmerk van het beleggingsbeleid van de Master is dat de verhoudingen tussen en binnen de verschillende beleggingsklassen in het
compartiment kunnen schommelen. Het beleggingsteam wijzigt de spreiding over de beleggingsklassen op basis van zijn marktvisie. Het beleggingsteam
houdt tevens rekening met de standvastigheid van de dividenden bij de spreiding van de beleggingsklassen.
De spreiding van de activa kan schommelen binnen de volgende bandbreedten (netto-activa in %)
Beleggingsklassen

Minimale blootstelling

Maximale blootstelling

Aandelen

0%

60%

Hoogrentende obligaties*

0%

40%

Investment-grade obligaties**

0%

40%

Obligaties uit de opkomende markten

0%

30%

Converteerbare obligaties

0%

20%

Staatsobligaties

0%

100%

Gestructureerd schuldpapier

0%

20%

Effecten met vlottende rente

0%

20%

Grondstoffen

0%

10%

Vastgoedwaarden

0%

40%

Geldmarktinstrumenten:

0%

100%

**Investment-grade obligaties zijn obligaties met een rating van AAA tot BBB- volgens dezelfde
schaal van Standard & Poor’s of een vergelijkbare rating bij andere ratingagentschappen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE BELEGGING?
bpost bank Fund Global Income biedt beleggers de mogelijkheid om:




hun beleggingen te spreiden over verschillende beleggingsklassen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties of beursgenoteerd
vastgoed.
op regelmatige tijdstippen een potentieel hoger rendement te ontvangen
toegang te krijgen tot een flexibel beheer waarmee de beheerder de samenstelling van de portefeuille aan de marktomstandigheden aanpast om
de
beleggingskansen
wereldwijd
beter
te
benutten.
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*Hoogrentende obligaties hebben een rating BB+ tot D volgens de schaal van Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com) of een vergelijkbare rating
bij andere ratingagentschappen. De rating geeft een indicatie van het wanbetalingsrisico (niet-betaling van de coupons en/of nie- terugbetaling van de
hoofdsom). Hoe lager de rating (D), hoe hoger het risico. Dit hogere risico wordt in principe gecompenseerd door een hoger rendement.
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Promotor

bpost bank NV

Beheervennootschap

WAT ZIJN DE RISICO'S?
Risico van kapitaalverlies: de beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico’s die
inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten ervan kunnen
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet volledig terugkrijgen.
Risico's verbonden met aandelen: Beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan grote
koersschommelingen, onder meer door negatieve berichten over een emittent of een markt.

bpost bank NV
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

Financiële dienst
Basisvaluta

EUR
Dit compartiment van
de bevek naar
Belgisch recht bpost
bank Fund is een
feeder van de bevek
BNP Paribas L1 Multi
Asset Income
(master), zonder vaste
vervaldag of
kapitaalbescherming

Het compartiment loopt ook andere, hieronder gedefinieerde risico's:
Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. Daalt de
rating van een uitgifte of een emittent, dan kan de waarde van de betrokken schuldbewijzen waarin het
compartiment heeft belegd eveneens dalen.
Renterisico: dit risico doet zich voor als de rente op obligaties stijgt waardoor de obligatieprijzen dalen en de
waarde van de obligaties dus daalt.
Liquiditeitsrisico: dit risico is een gevolg van een gebrek aan kopers wat de verkoop van een effect tegen
zijn juiste waarde en binnen een redelijke termijn kan bemoeilijken.
Wisselkoersrisico: schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de rechten van deelneming
van het compartiment zowel doen dalen als stijgen.

DISTRIBUTIE OF KAPITALISATIE?

Juridische vorm en
looptijd

1,32% bij uitstap voor
rechten van
deelneming
Kapitalisatie
(max. 4000 EUR)

Beurstaks

Beleggers die een inkomen op hun kapitaal wensen te ontvangen, kiezen bij voorkeur voor rechten van
deelneming - Uitkering (recht van deelneming ‘Classic Distribution’, ISIN-code BE6292099973). De inkomsten
op rechten van deelneming - Kapitalisatie (recht van deelneming ‘Classic Capitalisation’, ISIN-code
BE6292098967) worden systematisch herbelegd in het compartiment.

RITMO INVEST
Inschrijven op bpost bank Fund Global Income kan via Ritmo Invest.
Ritmo Invest is een beleggingsplan dat bpost bank als promotor aanbiedt waarmee u op maandelijkse basis
geld belegd in de open kapitalisatiebevek ‘bpost bank Fund Global Income’. Met dit plan belegt u elke maand
automatisch een bedrag naar keuze tussen 20 EUR en 500 EUR. Het plan heeft geen einddatum en is gratis.
U betaalt wel de kosten gelinkt aan de onderliggende bevek.

Roerende voorheffing
(privébeleggers in
België)

U stopt wanneer u wenst. Uw plan stoppen kan in elk postkantoor, gratis en op elk moment. De maandelijks
te debiteren rekening en de maandelijkse datum van debitering kunnen gratis en op elk moment gewijzigd
worden in elk postkantoor. Met uw financieel expert kan u tevens het maandelijkse bedrag wijzigen.

WAAR WORDT DE NETTO-INVENTARISWAARDE GEPUBLICEERD?
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de website
www.beama.be/nl > Netto-inventariswaarden en op bpostbank.be

Gebruikte/
gepubliceerde NIW
(per 01/03/17)

RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL

Dagelijks
1,63 %

Beheerkosten
(inbegrepen in de
lopende kosten)

1,10 %

Transactiekosten

0,43%

Instapkosten
Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen
beleggingshorizon.
Bron :BNPP AM op 01/03/2017
Bron: BNPP IP, per 26/01/2016.

30% op dividenden van
distributieaandelen
- aangezien dit
compartiment voor
meer dan 25% belegd
mag zijn in
schuldvorderingen, is
het volledige
rendement op de
activa belegd in
schuldvorderingen
onderworpen aan de
roerende voorheffing
bij een terugkoop of in
geval van vereffening
van het compartiment.

Max. 2.50 %

Uitstapkosten

Nihil.

Bewaarkosten

Gratis bewaring op
effectenrekening:
bpost bank

Minimale inleg

20 EUR

ISIN-codes
Beleggingshorizon

Kapitalisatie: BE6292098967
Distributie: BE6292099973
Minimaal 8 jaar
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Lopende kosten

BNP Paribas
AssetManagement
Belgium
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VOOR WIE IS DEZE BELEGGING BESTEMD?
Dit complex financieel instrument is in het bijzonder bedoeld voor ervaren beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Via Ritmo Invest is dit complex
financieel instrument in het bijzonder bedoeld voor ervaren beleggers met een dynamisch of neutraal risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit
product te beleggen als u de kenmerken ervan goed begrijpt en meer in het bijzonder, als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn. bpost bank
moet nagaan of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om in dit product te beleggen en u waarschuwen indien het product niet geschikt is voor
u. Indien de bank u een product aanbeveelt in het kader van haar beleggingsadvies moet ze nagaan of dat product geschikt is voor u op basis van uw
kennis en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
De belegger is ertoe gehouden om het document met de essentiële beleggersinformatie en het prospectus te lezen voor hij een
beleggingsbeslissing neemt.

VOOR ALLE VRAGEN OF KLACHTEN:
bpost bank
Customer Services
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbanque.be

BEMIDDELINGSDIENST VOOR CONSUMENTEN:
OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Dit document is opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het betreft promotiemateriaal dat door bpost bank NV is opgesteld en
meegedeeld.
Het betreft geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling noch beleggingsonderzoek. Het is dus niet opgesteld in overeenstemming met de
bepalingen betreffende de bevordering van de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek en het is niet onderworpen aan de regels die de
uitvoering van transacties voorafgaand aan de publicatie van het beleggingsonderzoek verbieden.
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Het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek bpost bank Fund, de documenten met de Essentiële Beleggersinformatie van het
compartiment Global Income en het document met aanvullende informatie met het oog op de verkoop in België zijn gratis verkrijgbaar in het
Nederlands en het Frans in alle kantoren van de post of op onze website www.bpostbank.be. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij bpost bank NV,
Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel die instaat voor de financiële dienstverlening.

