Belfius Select Portfolio

Fusie – Informatiedocument – 28/07/2017

Inleiding
Dit informatiedocument is opgesteld conform artikel 126 van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde
openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen ("KB
van 25 februari 2017").
Bepaling van het soort herstructurering en de betrokken instelling(en) voor collectieve belegging en de
goedkeuringsprocedure
Identificatie van de betrokken instelling(en) voor belegging
"Belfius Select Portfolio, bevek naar Belgisch recht", beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), openbare alternatieve
instelling voor collectieve belegging (AICB) met verschillende compartimenten en een veranderlijk aantal rechten van deelneming,
gevestigd te Rogierplein 11, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0472.911.721 / RPR Brussel.
Identificatie van de herstructurering
Deze herstructurering gebeurt in de vorm van een fusie in de zin van artikel 114 van het KB van 25 februari 2017 en verloopt als volgt:
fusie van het over te nemen compartiment met het overnemende compartiment volgens de onderstaande modaliteiten, meer bepaald:
Over te nemen compartiment
Belfius Select Portfolio Europe Yield

Type
KAP

-

Overnemend compartiment
Belfius Select Portfolio World Yield

Type
KAP

Goedkeuringsprocedure
Het voorstel tot fusie zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de betrokken compartimenten, die op 6
september 2017 gehouden zal worden. De fusie moet met een meerderheid van minstens drie vierden van de stemmen goedgekeurd
worden op de algemene vergadering van elk betrokken compartiment. Wanneer de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk
geheel aandeel recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, dan geeft elk geheel aandeel van rechtswege recht op een
aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, met dien verstande dat het aandeel dat
het laagste bedrag vertegenwoordigt voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
De beleggers die aan de bijzondere algemene vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de statutaire bepalingen na te
leven.
Zodra de herstructurering afgerond is, zal een persbericht gepubliceerd worden om de beleggers in te lichten over de genomen
beslissingen.
Achtergrond en redenen van de herstructurering
De fusie past in het kader van een strategische herziening van het fondsenaanbod van Belfius Investment Partners, bedoeld om de
klanten een divers en innovatief productaanbod aan te bieden.
Doordat de nettoactiva van het overgenomen compartiment onder een drempel gezakt zijn waarbij een efficiënt en rendabel beheer van
het compartiment niet langer mogelijk is, en omdat de beleggingsstrategie niet meer aantrekkelijk lijkt of niet langer aan de
verwachtingen van de beleggers voldoet, acht de Raad van Bestuur het nodig om deze compartimenten samen te voegen om de
aandeelhouders zo de beste beleggings- en diversificatiemogelijkheden te bieden.
Voorts zal de fusie, gezien de potentiële stijging van het beheerde vermogen die daaruit voortvloeit, een rationeler en efficiënter beheer
van het overnemende compartiment mogelijk maken.
Beleggingsbeleid (voornaamste verhandelde activa, zoals vermeld in het document met essentiële beleggersinformatie,
correct en actueel op datum van deze publicatie)

Belfius Select Portfolio Europe Yield
Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten van
alle soorten emittenten, via derivaten en/of beleggingsfondsen.
De obligaties en andere schuldinstrumenten luiden voornamelijk
in euro en worden uitgegeven door emittenten waaraan op het
tijdstip van verwerving een minimumrating van BBB-/Baa3 (of
gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus. De
aandelen worden uitgegeven door ondernemingen die actief
zijn in Europa.

-

Belfius Select Portfolio World Yield
Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten
van alle soorten emittenten op de wereldmarkten, via
derivaten en/of beleggingsfondsen. De obligaties en andere
schuldinstrumenten worden uitgegeven door emittenten
waaraan op het tijdstip van verwerving een minimumrating
van BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een van
de ratingbureaus.
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Herschikking van de portefeuille van het over te nemen fonds voor de herstructurering
Met het oog op de uitvoering van de herstructurering kan het overgenomen fonds zijn portefeuille herschikken zodanig dat de activa
vóór de herstructurering overeenstemmen met het beleggingsbeleid van het overeenstemmende overnemende fonds.
Risicoprofiel
De belegger dient kennis te nemen van de risico- en opbrengstindicatoren die vermeld staan in het document met essentiële
beleggersinformatie, correct en actueel op datum van deze publicatie:
Synthetische risico- en opbrengstindicator
Over te nemen compartiment
Belfius Select Portfolio Europe Yield

Type

Indicator

KAP

3

-

Overnemend compartiment

-

Belfius Select Portfolio World Yield

Type

Indicator

KAP

3

Kosten
De belegger dient kennis te nemen van het overzicht van kosten, erelonen en commissies die berekend worden op basis van de
bedragen vermeld in het document met essentiële beleggersinformatie, correct en actueel op datum van deze publicatie:
Over te nemen
compartiment / klasse /
type
Belfius Select Portfolio
Europe Yield CAP

Lopende
kosten
1,79%

Toetre
ding

Uittre
ding

-

Max.
1,5%

Nihil

-

Overnemend
compartiment / klasse /
type
Belfius Select Portfolio World
Yield CAP

Lopende
kosten
1,65%

Toetre
ding

Uittre
ding

Max.
1,5%

Nihil

Opschorting van de verhandeling van rechten van deelneming
Om de operatie goed te laten verlopen zullen inschrijvings-, inkoop- en omzettingsaanvragen (zowel voor overnemende als over te
nemen compartimenten) opgeschort worden vanaf 1 september 2017 om 16 uur. De beleggers van het over te nemen
compartiment kunnen tot 30 augustus 2017 om 16 uur om de terugbetaling van hun aandelen verzoeken zonder enige kosten
(behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht) of vragen dat
ze omgezet worden in aandelen van hetzelfde type van de volgende beveks: Belfius Select Portfolio World Bonds, Belfius Portfolio
Global Allocation Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation 30, Belfius Portfolio Advanced Low.
Als de fusie is goedgekeurd, zullen de deelnemers die dit kosteloze inkoop- of omzettingsrecht niet binnen de voorziene termijn
uitgevoerd hebben of die tegen gestemd hebben, hun rechten als deelnemers van het verkrijgende fonds kunnen uitoefenen vanaf
14 september 2017, waarbij de orders ten laatste om 16.00 uur ontvangen moeten zijn. De fusie gaat in 6 bankwerkdagen nadat de
desbetreffende besluiten zijn genomen door de algemene aandeelhoudersvergaderingen van het over te nemen compartiment en
het overnemende compartiment, m.a.w. op 14 september 2017.
Indien de fusie niet goedgekeurd wordt, zullen er opnieuw aanvragen aanvaard worden vanaf 7 september 2017, waarbij de orders
ten laatste op 16.00 uur ontvangen moeten zijn.
Ruilverhouding, inwerkingtreding en uitvoering van de fusie
De fusie gaat in 6 bankwerkdagen nadat de desbetreffende besluiten zijn genomen door de algemene
aandeelhoudersvergaderingen van het over te nemen compartiment en het overnemende compartiment, m.a.w. op 14 september
2017.
Als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment zullen er aandelen van het
overnemende compartiment gecreëerd worden. Deze nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als deze die de belegger voordien
aanhield in het overgenomen compartiment. De aandelen van het overnemende compartiment zullen toegekend worden aan de
beleggers in het over te nemen compartiment zodra de fusie definitief afgerond is, op basis van de netto-inventariswaarde en de
daaruit voortvloeiende ruilverhouding en onder de hierboven beschreven voorwaarden (zie 'Identificatie van de herstructurering').
Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment wordt als volgt berekend:
A = het aantal nieuwe aandelen

A=

BXC
D

B = het aantal aandelen in het over te nemen compartiment
C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen compartiment op datum van 1
september 2017 en berekend op 6 september 2017, de dag van de aandeelhoudersvergadering
D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende compartiment op datum van 1
september 2017 en berekend op 6 september 2017, de dag van de aandeelhoudersvergadering
(rekening houdend met de eventuele deling van de netto-inventariswaarde van het aandeel)
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De toepassing van de berekeningsmethode van de ruilverhouding heeft tot gevolg dat elke belegger in het over te nemen
compartiment, in voorkomend geval, minstens één recht van deelneming ontvangt van het overnemende compartiment. Indien de
belegger als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het overnemende
compartiment kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling
aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.
De netto-inventariswaarde per aandeel en per type aandeel van de compartimenten betrokken bij de fusie wordt berekend volgens
de wettelijke voorschriften zoals bepaald in het KB van 25 februari 2017 en het KB van 10 november 2006 betreffende de
boekhouding en de jaarrekeningen van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van
deelneming. Zo worden de compartimenten gewaardeerd tegen hun marktwaarde.
Rechten van deelnemers
In het over te nemen compartiment zijn er geen aandeelhouders met speciale rechten, noch houders van andere effecten dan
aandelen.
Alle aandelen die uitgegeven worden door het overnemende compartiment naar aanleiding van deze fusie, rekening houdend met de
bovenstaande voorwaarden (zie 'Identificatie van de herstructurering') zijn identiek en verlenen dezelfde rechten en voordelen aan de
houders ervan.
De aandelen in het overnemende compartiment die bij de fusie gecreëerd worden, nemen deel in het bedrijfsresultaat van dit
compartiment vanaf de eerste dag van het boekjaar van de bevek van het overnemende compartiment waarin de fusie definitief
goedgekeurd werd.
De nieuwe aandelen zijn bijgevolg vanaf hun uitgifte gelijk te stellen met de bestaande aandelen van het overnemende
compartiment en genieten dus dezelfde rechten.
U kunt ook bijkomende informatie over de operatie verkrijgen bij Belfius Bank op het nummer 02 222 12 01, dat bereikbaar is op elke
bankwerkdag van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur, alsook op het volgende e-mailadres: info@belfius.be.
De verschillende verslagen met betrekking tot deze operatie, met name het verslag van de onafhankelijke auditor of bewaarder in de zin
van artikel 125 van het KB van 25 februari 2017, zijn kosteloos verkrijgbaar op het bovenstaande adres zodra ze beschikbaar zijn.
Fiscale behandeling
De fiscale behandeling kan wijzigen na de uitvoering van de operatie.
Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden ontvangen door een belegger hangt af van de wetgeving die van toepassing is
op zijn specifiek statuut in het land waar de betaling verschuldigd is.
Indien de belegger twijfels heeft over het fiscaal stelsel dat op hem van toepassing is, moet hij persoonlijk inlichtingen inwinnen bij
professionals of bevoegde adviseurs.
Essentiële beleggersinformatie van het overnemende fonds
Het is sterk aanbevolen en kan nuttig zijn voor de beleggers van het over te nemen compartiment om het document met essentiële
beleggersinformatie te lezen van het overnemende compartiment, dat is bijgevoegd en op verzoek gratis verkrijgbaar is bij Belfius Bank.
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Schematisch en chronologisch overzicht

25/07/2017

28/07/2017

30/08/2017, 16.00 uur

01/09/2017, 16.00 uur

06/09/2017

07/09/2017
13/09/2017

14/09/2017

> 14/09/2017

Neerlegging ter griffie van het fusievoorstel
Overhandiging van het informatiedocument aan de beleggers
Publicatie van het oproepingsbericht (http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1)
Aanvang van de termijn waarbinnen de beleggers de terugbetaling van hun aandelen kunnen vragen zonder enige
kosten (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht)
of vragen dat ze omgezet worden in aandelen van hetzelfde type van de volgende beveks: Belfius Select Portfolio World
Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation 30, Belfius Portfolio Advanced Low
Aanvang van de termijn voor de herschikking van de portefeuille van het over te nemen compartiment
Einde van de termijn waarbinnen beleggers om de terugbetaling van hun aandelen kunnen verzoeken zonder enige
kosten (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht)
of vragen dat ze omgezet worden in aandelen van hetzelfde type van volgende beveks: Belfius Select Portfolio World
Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation 30, Belfius Portfolio Advanced Low
Begin van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde opgeschort wordt, evenals de
uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming of omwisseling van
compartiment/aandelenklasse (over te nemen en overnemend compartiment).
Einde van de termijn voor de herschikking van de portefeuille van het over te nemen compartiment
Algemene vergadering (Belfius Select Portfolio Europe Yield: 10u30 - Belfius Select Portfolio World Yield:
10u45)
Berekening van de ruilverhouding
Indien de fusie niet goedgekeurd wordt, einde van de termijn waarbinnen de berekening van de nettoinventariswaarde opgeschort wordt, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van
deelneming of omwisseling van compartiment/de aandelenklasse (overgenomen compartiment).
Bevestiging van de concrete ruilverhouding (commissaris of bewaarder)
Inwerkingtreding (= overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment naar het
overnemende compartiment)
Indien de fusie goedgekeurd wordt, einde van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde
opgeschort wordt, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming of
omwisseling van compartiment (overnemend compartiment), waarbij de orders ten laatste op 16.00 uur ontvangen moeten
zijn.
Bevestiging van de Beheervennootschap aan de bewaarder
Publicatie van het persbericht (http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1) binnen een periode van een maand

Oproepingsbericht voor de algemene vergadering om te beslissen over de herstructurering

Het onderstaande oproepingsbericht is beschikbaar via de volgende link: http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1.
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BELFIUS SELECT PORTFOLIO, Bevek naar Belgisch recht – Ondernemingsnummer 0472.911.721 – AICB, Rogierplein 11,
1210 Brussel
BERICHT
I. Fusie door overname
De beleggers van de ondervermelde compartimenten worden verzocht, elk voor wat hem betreft, deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergaderingen (BAV) die hieronder nader worden toegelicht en die plaatsvinden op 6 september 2017 in
de Kunstlaan 58 te 1000 Brussel, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
AGENDA
Voorstel tot fusie door overname van het over te nemen compartiment met het overeenstemmende overnemende compartiment,
meer bepaald:
Over te nemen compartiment
Belfius Select Portfolio Europe Yield

Type
KAP

-

10u30

Overnemend compartiment
Belfius Select Portfolio World Yield

Type
KAP

10u45

A. Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de volgende documenten
•
Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de Raad van Bestuur met de verplichte vermeldingen uit artikel 120
van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het KB van 25
februari 2017"), ter griffie neer te leggen/neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Brussel.
•
Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 124 van het KB van 25 februari 2017.
•
Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 125 van het KB van 25 februari
2017.
Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie
boekjaren en, in voorkomend geval, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, §2, 5° van het
Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld van de beleggers op
hetzelfde adres.
B. Voorstel tot besluit:
B.1. Fusievoorstel:
Over te nemen en overnemende compartimenten:
Voorstel tot fusie door overname van alle passiva en activa van het volledige vermogen van het over te nemen compartiment door
het overnemende compartiment, volgens de modaliteiten en voorwaarden beschreven in het fusievoorstel waarvan sprake in punt
A.
Over te nemen compartiment:
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen
compartiment.
B.2. Ruilverhouding en vergoeding voor de beleggers van het over te nemen compartiment:
Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de formule hierna en van de uitgifte van aandelen in het overnemende
compartiment van hetzelfde type als deze die de beleggers van het overgenomen compartiment voordien bezaten. Deze aandelen
worden toegekend als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment aan de
beleggers van dit over te nemen compartiment, op basis van de netto-inventariswaarden en de daaruit voortvloeiende
ruilverhouding, en op de volgende wijze:
Over te nemen compartiment
Belfius Select Portfolio Europe Yield

Type

-

Overnemend compartiment

KAP

-

Belfius Select Portfolio World Yield

Type
KAP

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment wordt aan de hand van de volgende
formule berekend, toe te passen op de bovenstaande modaliteiten:
A = het aantal nieuwe aandelen
B = het aantal aandelen in het over te nemen compartiment
C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen compartiment op datum van 1
september 2017 en berekend op 6 september 2017, de dag van de aandeelhoudersvergadering
D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende compartiment op datum van 1
september 2017 en berekend op 6 september 2017, de dag van de aandeelhoudersvergadering
(rekening houdend met de eventuele deling van de netto-inventariswaarde van het aandeel)
Indien de belegger als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het
overnemende compartiment kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via
betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.
C. Bevoegdheden:
Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op
de agenda.
***
De besluiten zullen worden genomen conform de toepasbare regelgeving en de statuten.
De beleggers die aan de bijzondere algemene vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de statutaire bepalingen na te
leven.
Desgewenst kunnen de beleggers gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking verzoeken om de terugbetaling
van hun rechten van deelneming zonder enige kosten (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen

A=

BXC
D
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waar deze rechten van deelneming worden verkocht) of vragen dat ze omgezet worden in aandelen van hetzelfde type van
volgende beveks: Belfius Select Portfolio World Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation Bonds, Belfius Portfolio Global Allocation
30, Belfius Portfolio Advanced Low.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en
het informatiedocument bedoeld in artikel 126 van het KB van 25 februari 2017 zijn (onder meer in het Nederlands en het Frans)
zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling die instaat voor de financiële
dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel). Het prospectus, de documenten met
essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn tevens verkrijgbaar via de website www.belfius.be.
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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.

World Yield, een compartiment van de bevek Belfius Select Portfolio
Kapitalisatieaandelen: BE0174874801
Het fonds wordt beheerd door Belfius Investment Partners.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten van
alle soorten emittenten op de wereldmarkten, via derivaten en/of
beleggingsfondsen. De obligaties en andere schuldinstrumenten
worden uitgegeven door emittenten waaraan op het tijdstip van
aankoop een minimumrating van BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is
toegekend door een van de ratingbureaus.
Beleggingsstrategie:
Het dakfonds streeft over de aanbevolen beleggingsduur naar
kapitaalgroei door gespreid te beleggen en daarbij de voorkeur
te geven aan obligatiefondsen.
Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het fonds
gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Click here to enter text.
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

1

2

beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met
eigen
analyses
van
de
kenmerken
en
ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa.
Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).
Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in
België.
Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen twee
jaar.

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst

3

4

5

6

7

 De risico-omvang stelt het maximum voor tussen de
historische volatiliteit van het fonds, de volatiliteit gelijkwaardig
aan die welke voortvloeit uit de door het fonds aangenomen
risicolimiet en/of de volatiliteit van een vermogensallocatie
gelijkwaardig aan die van het fonds op het berekeningstijdstip.
De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde
van het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in
neerwaartse richting.
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare
indicatie van het toekomstige risicoprofiel.
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren.
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een «
risicoloze » belegging.
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming
geboden.
De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator
worden bestreken:
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in
gebreke blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of
aflossing van het geleende bedrag na te komen.

Click here to enter text.

 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken
van derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden
verhandeld (OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico
ontstaan (zijnde het onvermogen van de tegenpartij om haar
verplichtingen jegens het fonds na te komen). Dit
tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk worden
afgedekt door zekerheden te ontvangen.
 Wisselkoers- of valutarisico: de gunstige of ongunstige
evolutie van een andere munt waarin de activa zijn gesteld ten
opzichte van de referentiemunt.
 Derivatenrisico: hun gebruik houdt een risico in dat
samenhangt met hun onderliggende waarden en kan dalende
bewegingen versterken via het hefboomeffect dat eruit
voortvloeit. In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect
zijn. Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in
uitzonderlijke marktomstandigheden.
 Risico's verbonden aan opkomende landen: opkomende
landen kunnen te maken krijgen met politieke, juridische en
fiscale onzekerheden of andere gebeurtenissen die negatieve
gevolgen kunnen hebben voor de activa van het fonds. De activa
die in deze groeilanden worden verhandeld, zijn niet alleen
onderhevig aan marktbewegingen die elkaar in sneller tempo
kunnen opvolgen dan in de grote internationale financiële centra,
maar ook aan spreads in koersnotering die in bepaalde
marktomstandigheden hoog kunnen oplopen. Deze activa
kunnen minder liquide blijken, dat wil zeggen niet snel
verkoopbaar tegen redelijke prijzen. De valutakoersen van
opkomende landen kunnen onderhevig zijn aan plotse en
aanzienlijke schommelingen.
 Inflatierisico: toename (of afname) van de algemene
levensduurte die de netto inventariswaarde negatief zou kunnen
beïnvloeden.

KOSTEN
Click here to enter text.

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN
AANGEREKEND
Instapvergoeding

1.50%

Uitstapvergoeding

Nihil

Switchkosten

Nihil

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de
potentiële groei van de belegging.
Instap- en uitstapvergoedingen:
De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen
dat u in sommige gevallen minder moet betalen. Bij uw financiële
tussenpersoon kunt u inlichtingen daarover inwinnen.
Lopende kosten:
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van
het voorgaande jaar dat in december 2016 werd afgesloten, en
kan variëren van jaar tot jaar.
De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de bewaarder
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming
van een ander fonds te kopen/verkopen.
Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen
op www.belfiusip.be.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen
worden afgehouden voordat het wordt belegd.
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN
ONTTROKKEN
Lopende kosten

1.65%

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN
HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
Prestatievergoeding

Nihil

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
Click here
to enter text.
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Fonds

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde
als richtsnoer voor toekomstige resultaten.
Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige
kosten.
Jaar van uitgifte van het aandeel: 2000.
Valuta: EUR.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,7 -7,3 9,5 5,3 -1,9 7,7 3,6 8,2 2,2 1,1

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: Belfius Bank.
De financiële dienst wordt verzorgd door Belfius Bank,
Pachecolaan 44, B-1000 Brussel.
Het fonds is een bevek naar Belgisch recht die niet voldoet aan
de voorwaarden van de icbe-richtlijn.
Dit document beschrijft een compartiment van Belfius Select
Portfolio. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten.
De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden
omgezet in aandelen van een ander compartiment van het fonds
volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon
verkrijgbaar zijn.

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de
website www.belfiusip.be. Deze documenten zijn beschikbaar in
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente
aandelenkoersen, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde
plaatsen.
De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van
de belegger.

Click here to enter text.

Belfius Investment Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn.
Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30-6-2017.

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.

World Yield, een compartiment van de bevek Belfius Select Portfolio
Uitkeringsaandelen: BE6277608590
Het fonds wordt beheerd door Belfius Investment Partners.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten van
alle soorten emittenten op de wereldmarkten, via derivaten en/of
beleggingsfondsen. De obligaties en andere schuldinstrumenten
worden uitgegeven door emittenten waaraan op het tijdstip van
aankoop een minimumrating van BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is
toegekend door een van de ratingbureaus.
Beleggingsstrategie:
Het dakfonds streeft over de aanbevolen beleggingsduur naar
kapitaalgroei door gespreid te beleggen en daarbij de voorkeur
te geven aan obligatiefondsen.
Binnen de in het beleggingsdoel en -beleid van het fonds
gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Click here to enter text.
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

1

2

beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met
eigen
analyses
van
de
kenmerken
en
ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa.
Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).
Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in
België.
Bestemming van de inkomsten: Uitkering.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen twee
jaar.

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst

3

4

5

6

7

 De risico-omvang stelt het maximum voor tussen de
historische volatiliteit van het fonds, de volatiliteit gelijkwaardig
aan die welke voortvloeit uit de door het fonds aangenomen
risicolimiet en/of de volatiliteit van een vermogensallocatie
gelijkwaardig aan die van het fonds op het berekeningstijdstip.
De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde
van het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in
neerwaartse richting.
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare
indicatie van het toekomstige risicoprofiel.
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren.
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een «
risicoloze » belegging.
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming
geboden.
De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator
worden bestreken:
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in
gebreke blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of
aflossing van het geleende bedrag na te komen.

Click here to enter text.

 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken
van derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden
verhandeld (OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico
ontstaan (zijnde het onvermogen van de tegenpartij om haar
verplichtingen jegens het fonds na te komen). Dit
tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk worden
afgedekt door zekerheden te ontvangen.
 Wisselkoers- of valutarisico: de gunstige of ongunstige
evolutie van een andere munt waarin de activa zijn gesteld ten
opzichte van de referentiemunt.
 Derivatenrisico: hun gebruik houdt een risico in dat
samenhangt met hun onderliggende waarden en kan dalende
bewegingen versterken via het hefboomeffect dat eruit
voortvloeit. In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect
zijn. Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in
uitzonderlijke marktomstandigheden.
 Risico's verbonden aan opkomende landen: opkomende
landen kunnen te maken krijgen met politieke, juridische en
fiscale onzekerheden of andere gebeurtenissen die negatieve
gevolgen kunnen hebben voor de activa van het fonds. De activa
die in deze groeilanden worden verhandeld, zijn niet alleen
onderhevig aan marktbewegingen die elkaar in sneller tempo
kunnen opvolgen dan in de grote internationale financiële centra,
maar ook aan spreads in koersnotering die in bepaalde
marktomstandigheden hoog kunnen oplopen. Deze activa
kunnen minder liquide blijken, dat wil zeggen niet snel
verkoopbaar tegen redelijke prijzen. De valutakoersen van
opkomende landen kunnen onderhevig zijn aan plotse en
aanzienlijke schommelingen.
 Inflatierisico: toename (of afname) van de algemene
levensduurte die de netto inventariswaarde negatief zou kunnen
beïnvloeden.

KOSTEN
Click here to enter text.

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN
AANGEREKEND
Instapvergoeding

1.50%

Uitstapvergoeding

Nihil

Switchkosten

Nihil

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de
potentiële groei van de belegging.
Instap- en uitstapvergoedingen:
De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen
dat u in sommige gevallen minder moet betalen. Bij uw financiële
tussenpersoon kunt u inlichtingen daarover inwinnen.
Lopende kosten:
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van
het voorgaande jaar dat in december 2016 werd afgesloten, en
kan variëren van jaar tot jaar.
De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de bewaarder
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming
van een ander fonds te kopen/verkopen.
Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen
op www.belfiusip.be.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen
worden afgehouden voordat het wordt belegd.
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN
ONTTROKKEN
Lopende kosten

1.67%

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN
HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
Prestatievergoeding

Nihil

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
Click 1,2
here to enter text.

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde
als richtsnoer voor toekomstige resultaten.
Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige
kosten.
Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015.
Valuta: EUR.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: Belfius Bank.
De financiële dienst wordt verzorgd door Belfius Bank,
Pachecolaan 44, B-1000 Brussel.
Het fonds is een bevek naar Belgisch recht die niet voldoet aan
de voorwaarden van de icbe-richtlijn.
Dit document beschrijft een compartiment van Belfius Select
Portfolio. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten.
De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden
omgezet in aandelen van een ander compartiment van het fonds
volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon
verkrijgbaar zijn.

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de
website www.belfiusip.be. Deze documenten zijn beschikbaar in
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente
aandelenkoersen, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde
plaatsen.
De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van
de belegger.

Click here to enter text.

Belfius Investment Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn.
Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30-6-2017.

