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BERICHT VAN OPROEPING 
VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE COMPARTIMENTEN ‘QUAM BONDS’ EN ‘QUAM DYNAMIC BONDS’ 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA komt er op vrijdag 9 december 2022 om 10.00 u te 
Warandeberg 3, 1000 Brussel een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen van 
de vennootschap BNP PARIBAS B CONTROL, een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk 
kapitaal (bevek) naar Belgisch recht onderworpen aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de 
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/CE en de 
instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan richtlijn 2009/65/EG, om te 
beraadslagen en te stemmen over de punten op de agenda. 

Agendapunten: 

Grensoverschrijdende fusie van twee compartimenten van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL, meer 
bepaald ‘Quam Bonds’ (opgeslorpt compartiment) met een compartiment van de sicav naar Luxemburgs 
recht BNP Paribas Funds, meer bepaald ‘Sustainable Enhanced Bond 12M’ (opslorpend compartiment), 
evenals de fusie van het compartiment ‘Quam Dynamic Bonds’ (opgeslorpt compartiment) met het 
compartiment ‘Global Bond Opportunities’ (opslorpend compartiment) van de sicav naar Luxemburgs 
recht BNP Paribas Funds, met inwerkingtreding op 9 december 2022. 

De volgende compartimenten zullen worden gefuseerd: 

BEVEK BNP PARIBAS B CONTROL SICAV BNP Paribas Funds 

Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment 

ISIN-code Naam Aandelenklasse 

Va
lu

ta
 

ISIN-code Naam Aandelenklasse 

Va
lu

ta
 

BE6304069394 Quam Bonds Classic-
Capitalisation EUR LU1819948784 Sustainable 

Enhanced Bond 12M 
Classic-
Capitalisation EUR 

BE6304070400 Quam Bonds Classic-
Distribution EUR LU1819948867 Sustainable 

Enhanced Bond 12M 
Classic-
Distribution EUR 

BE6304071416 Quam Bonds Privilege-
Capitalisation 

EUR LU1819949089 Sustainable 
Enhanced Bond 12M 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 



 
BE6304072422 Quam Bonds Privilege-

Distribution 
EUR LU1819949162 Sustainable 

Enhanced Bond 12M 
Privilege-
Distribution 

EUR 

BE6251255905 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Classic-
Capitalisation 

EUR 
LU0823391676 Global Bond 

Opportunities 
Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6251256911 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Classic-
Distribution 

EUR 
LU0823391833 

Global Bond 
Opportunities Classic-

Distribution 

EUR 

BE6299499283 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 
LU0823392302 

Global Bond 
Opportunities Privilege-

Capitalisation 

EUR 

BE6299500296 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Distribution 

EUR 
LU1956131095 

Global Bond 
Opportunities Privilege-

Distribution 

EUR 

Voorstel 1: Conform artikel 160, 4° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de 
instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, 
de overdracht via ontbinding zonder vereffening van alle activa en passiva van het vermogen van het 
opgeslorpte compartiment ‘Quam Bonds’ evenals van het opgeslorpte compartiment ‘Quam Dynamic 
Bonds’ naar het opslorpende compartiment ‘Sustainable Enhanced Bond 12M ’ van de sicav BNP Paribas 
Funds middels toekenning van aandelen van het opslorpende compartiment aan de aandeelhouders 
goedkeuren. 

Voorstel 2: De methode voor de berekening van de ruilverhouding goedkeuren. 

De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het 
opslorpende compartiment dat als volgt wordt vastgesteld: 

𝐴𝐴 =  
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷

 

A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* 

B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment 

C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment 

D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment 

* De aandeelhouders krijgen aandelen tot op een duizendste van een aandeel toebedeeld. 
Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen 
desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in 
liquiditeiten verkrijgen. 

** De gebruikte NIW is de op 9 december berekende (technische) NIW per 8 december 2022. 

De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de 
NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn deze beschreven in artikel 10 van de statuten 
van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL en in het hoofdstuk ‘Netto-inventariswaarde’ van deel I van het 
prospectus van de opslorpende sicav BNP Paribas Funds. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en 
opslorpende compartiment. 

Voor een goed verloop van de berekening van de ruilverhouding en de fusieverrichting, worden de laatste 
aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop in het opgeslorpte compartiment zonder kosten 
aanvaard tot vrijdag 2 december 2022 voor 12.00 u. Later ontvangen orders in het opgeslorpte comparti-
ment worden geweigerd. 

Voorstel 3: Aan de raad van bestuur alle macht toevertrouwen om de hierboven opgesomde beslissingen 
ten uitvoer te leggen. 

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na 
te leven. De deponering van de aandelen dient uiterlijk op 2 december om 12.00 u te gebeuren bij BNP 
Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeberg 3. 



 
De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk 
aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegen-
woordigt. 

De nuttige en precieze gegevens betreffende de voorgestelde fusie zijn hieronder nader toegelicht en zijn 
gratis beschikbaar op de website van de BEAMA (www.beama.be) of op de website van de beheer-
vennootschap (www.bnpparibas-am.com) en op de website van de financiële dienstverlener 
(www.bnpparibasfortis.be) of door te klikken op onderstaande links: 

Quam Bonds 

BNPP AM BE Link  Klik op het tabblad ‘Documenten’ 
Alternatief: 
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-bonds-classic-c-be6304069394/ 

BNPP Fortis Link Alternatief: 
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen 

Quam Dynamic Bonds 

BNPP AM BE Link  Klik op het tabblad ‘Documenten’ 
Alternatief: 
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/ 

BNPP Fortis Link Alternatief: 
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen 

*** 
1. Identificatie van het fusietype en van de betrokken icbe’s 

Dit betreft een grensoverschrijdende fusie omschreven in art. 2, §1, p) i) van de richtlijn 2009/65EG 
waarbij de opgeslorpte icbe op het tijdstip van zijn ontbinding zonder vereffening zijn hele actieve en 
passieve vermogen overdraagt aan de opslorpende icbe middels toekenning van rechten van deelneming 
van de opslorpende icbe aan zijn houders van rechten van deelneming. 

Het fusieproject betreft enerzijds 

BNP PARIBAS B CONTROL, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch 
recht met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de 
voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt geregeld 
door de wet van 3 augustus betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van richtlijn 2009/65/CE en aan de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en 
door het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die 
beantwoorden aan richtlijn 2009/65/EG, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel 

De opgeslorpte icbe; 

En anderzijds 

BNP Paribas Funds, een Société d’Investissement à Capital Variable (sicav) naar Luxemburgs recht 
onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor 
collectieve belegging met maatschappelijke zetel in rue Edward Steichen 10 te L-2540 Luxembourg. 

De opslorpende icbe. 

De raden van bestuur van BNP PARIBAS B CONTROL en BNP Paribas Funds keuren het hierna beschreven 
fusievoorstel goed onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA. 

http://www.beama.be/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibasfortis.be/
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-bonds-classic-c-be6304069394/
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen


 
2. Context en redenen van de voorgestelde fusie 

• BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT heeft beslist om zijn fondsenaanbod te rationaliseren en 
stelt voor om de opgeslorpte compartimenten die onder artikel 6 vallen en waarvan de omvang 
en de rendementen tekortschieten over te dragen naar de sicav met meerdere compartimenten 
‘BNP Paribas Funds’. Een fusie binnen compartimenten die onder de categorie van artikel 8 
vallen verdient de voorkeur omdat BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT de Belgische beleggers 
bij voorkeur beleggingen wil aanbieden die onder meer milieu- of sociale kenmerken of een 
combinatie van deze kenmerken bevorderen, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin 
wordt belegd deugdelijke bestuurspraktijken toepassen. Hoewel de opgeslorpte en opslorpende 
compartimenten niet dezelfde beleggingsstrategie of hetzelfde beleggingsuniversum volgen, 
blijft de fusie coherent wat de beoogde doelstellingen betreft. 

• In het belang van de aandeelhouders bereikt het gezamenlijk vermogen zo een optimale omvang 
voor dit type strategie. 

BEVEK BNP PARIBAS B CONTROL SICAV BNP Paribas Funds 

Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment 

ISIN-code Naam Aandelenklasse 

Va
lu

ta
 

ISIN-code Naam Aandelenklasse 

Va
lu

ta
 

BE6304069394 Quam Bonds Classic-
Capitalisation EUR LU1819948784 Sustainable 

Enhanced Bond 12M 
Classic-
Capitalisation EUR 

BE6304070400 Quam Bonds Classic-
Distribution EUR LU1819948867 Sustainable 

Enhanced Bond 12M 
Classic-
Distribution EUR 

BE6304071416 Quam Bonds Privilege-
Capitalisation 

EUR LU1819949089 Sustainable 
Enhanced Bond 12M 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 

BE6304072422 Quam Bonds Privilege-
Distribution 

EUR LU1819949162 Sustainable 
Enhanced Bond 12M 

Privilege-
Distribution 

EUR 

BE6251255905 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Classic-
Capitalisation 

EUR 
LU0823391676 Global Bond 

Opportunities 
Classic-
Capitalisation 

EUR 

BE6251256911 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Classic-
Distribution 

EUR 
LU0823391833 

Global Bond 
Opportunities Classic-

Distribution 

EUR 

BE6299499283 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Capitalisation 

EUR 
LU0823392302 

Global Bond 
Opportunities Privilege-

Capitalisation 

EUR 

BE6299500296 
Quam 
Dynamic 
Bonds 

Privilege-
Distribution 

EUR 
LU1956131095 

Global Bond 
Opportunities Privilege-

Distribution 

EUR 

Voor de opgeslorpte bevek BNP PARIBAS B CONTROL beslist de buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders op 9 december 2022 over de fusie. Indien de fusie wordt goedgekeurd, treedt ze in 
werking op 9 december 2022. Aandeelhouders die zich wensen uit te spreken over het fusievoorstel 
worden verzocht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van 
de procedures die in de bijeenroeping voor deze vergadering zijn beschreven. Aandeelhouders worden 
op de hoogte gebracht van de resultaten van de beraadslagingen van de vergadering, met inbegrip van 
de ruilverhouding via een persbericht dat na die vergadering wordt gepubliceerd op de website 
www.bnpparibas-am.com. 

Voor de opslorpende sicav BNP Paribas Funds is de beslissing genomen middels een besluit van de raad 
van bestuur op 30 juni 2022, zoals bepaald in artikel 34 van zijn statuten. 

3. Voorziene gevolgen van de fusie voor de aandeelhouders van de opgeslorpte icbe 



 
De partijen komen overeen om de overdracht door ontbinding zonder vereffening van het volledige 
actieve en passieve vermogen van de opgeslorpte compartimenten naar de opslorpende 
compartimenten voor te stellen. 

Na de fusie wordt het volledige actieve en passieve vermogen van de opgeslorpte compartimenten 
overgedragen naar de opslorpende compartimenten via ontbinding zonder vereffening door aandelen 
van de opslorpende compartimenten aan de aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten toe te 
kennen. Er wordt geen enkele opleg uitgekeerd. De ontvangen aandelen zijn van dezelfde aard en 
hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. 

De eventueel in de NIW van de opgeslorpte compartimenten voorziene prestatievergoeding op de fusie-
datum wordt aan de beheervennootschap gestort. 

Per 9 december 2022, de datum van inwerkingtreding van de fusie, geven de aandelen van de 
opslorpende compartimenten die aan de aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten zijn 
toegekend recht op deelneming in de winst. 

Zoals bij elke fusie het geval is, kan deze transactie een risico van verwatering van het rendement 
meebrengen. 

De opgeslorpte compartimenten houden op te bestaan. Aangezien het de laatste twee compartimenten 
van de sicav betreft waardoor deze na de fusie geen activa meer zal bevatten, wordt de BEVEK BNP 
PARIBAS B CONTROL van rechtswege vereffend. 

De activa van de opgeslorpte compartimenten zijn niet verenigbaar met het beleggingsbeleid van de 
opslorpende compartimenten. De activa van de opgeslorpte compartimenten worden dus verkocht in de 
markt tijdens de dagen voorafgaand aan de fusie, vanaf 5 december 2022. De kosten van de verkoop-
transacties in de opgeslorpte compartimenten worden gedragen door de beheervennootschap van de 
opgeslorpte compartimenten. 

De eerste orders van opgeslorpte aandeelhouders in de opslorpende compartimenten worden vanaf 12 
december 2022 aanvaard voor zover de nieuwe posities in rekening zijn gebracht door de financiële 
bemiddelaar van de opgeslorpte aandeelhouder. 

4. Voorziene gevolgen van de voorgestelde fusie voor de aandeelhouders van de opslorpende 
compartimenten 

Deze fusie heeft geen gevolgen voor de aandeelhouders van de opslorpende compartimenten. 

Opdat de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment ten minste één aandeel van het 
opslorpende compartiment ontvangen, wordt de NIW van 1 december 2022 van de volgende rechten van 
deelneming per 2 december 2022 gedeeld door de factor vermeld in onderstaande tabel. 

ISIN-code Naam Aandelenklasse Deelfactor 

LU1819948784 Sustainable Enhanced Bond 12M Classic-Capitalisation / 

LU1819948867 Sustainable Enhanced Bond 12M Classic-Distribution 1.10 

LU1819949089 Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege-Capitalisation / 

LU1819949162 Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege-Distribution 1.10 

LU0823391676 Global Bond Opportunities Classic-Capitalisation 3,60 

LU0823391833 Global Bond Opportunities Classic-Distribution 2.20 

LU0823392302 Global Bond Opportunities Privilege-Capitalisation 1.40 

LU1956131095 Global Bond Opportunities Privilege-Distribution 1.05 

5. Vergelijking tussen de opgeslorpte icbe en de opslorpende icbe 

De opgeslorpte en opslorpende structuren vertonen de volgende verschillen (de verschillen zijn in het 
vet en cursief geschreven): 



 
Kenmerken Opgeslorpte structuur 

BNP PARIBAS B CONTROL 
Opslorpende structuur 

BNP Paribas Funds 

Nationaliteit Bevek naar Belgisch recht 
met Europees paspoort 

sicav naar Luxemburgs recht 
met Europees paspoort 

Rechtsvorm Beleggingsfonds met veranderlijk 
kapitaal (bevek) met meerdere compar-
timenten opgericht in de vorm van een 
naamloze vennootschap. 
Elk compartiment is een afzonderlijke 
boekhoudkundige entiteit ten opzichte 
van de andere compartimenten, zowel 
wat de activa als de passiva betreft 

Beleggingsfonds met veranderlijk 
kapitaal (bevek) met meerdere compar-
timenten opgericht in de vorm van een 
naamloze vennootschap. 
Elk compartiment is een afzonderlijke 
boekhoudkundige entiteit ten opzichte 
van de andere compartimenten, zowel 
wat de activa als de passiva betreft 

Beheervennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Belgium 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg 

Boekjaar Van 1 oktober tot 30 september Van 1 januari tot 31 december 

Jaarlijkse Algemene Vergadering De tweede vrijdag van de maand 
december 

25 april 

Dividenden worden in principe aan de aandeel-
houders uitgekeerd op 20 januari  

worden in principe aan de aandeel-
houders uitgekeerd per einde april 

Het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds en het opslorpende compartiment 
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M hebben de volgende kenmerken (de verschillen zijn 
in het vet en cursief geschreven): 

Kenmerken 
Opgeslorpt compartiment 
BNP PARIBAS B CONTROL Quam 
Bonds 

Opslorpend compartiment 
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 
12M 

Beleggingsdoelstellingen 

Dit compartiment is een fonds 
van fondsen. Doelstelling van dit 
compartiment is de aandeel-
houders te laten profiteren van 
een positief jaarlijks rendement 
in een omgeving met gecon-
troleerd risico (gemiddelde 
jaarlijkse volatiliteit niet hoger 
dan 2,5%) (1). 

Een hoger rendement behalen dan het 
geldmarktrendement in de eurozone over een 
beleggingstermijn van ten minste 12 maanden 
door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier 
van maatschappelijk verantwoorde onderne-
mingen. 

Beleggingsbeleid 

Om die doelstelling te behalen 
worden de activa van het 
compartiment voor ten minste 
51% van het vermogen in rechten 
van deelneming van icb’s belegd 
die op hun beurt hoofdzakelijk in 
obligaties, 
geldmarktinstrumenten, termijn-
deposito’s of cash beleggen. Het 
compartiment wordt actief 
beheerd. De keuze van de 
emittenten van bedoelde 
obligaties en geldmarktinstru-
menten is niet onderworpen aan 
geografische of sectorale 
beperkingen, noch aan enige 
beperking in termen van 
kwaliteitsbeoordeling door een 
kredietbeoordelaar. In het belang 
van de aandeelhouders stelt de 
beheerder echter alles in het 
werk om de risico-omgeving van 
het compartiment zo goed 
mogelijk onder controle te 
houden. 

In het licht van zijn beleggingsdoelstelling volgt 
het compartiment een zogeheten ‘Enhanced 
Bond’-strategie, dit wil zeggen een actieve 
beheerstrategie die zowel een hoger rendement 
dan dat van de geldmarkten als een hoger 
liquiditeitsniveau beoogt. 
Het beleggingsproces van het fonds is gebaseerd 
op een actieve fundamentele benadering van 
durationbeheer, positionering op de rentecurve, 
landenallocatie en selectie van emittenten. Dit 
proces kan gebruikmaken van onze interne 
onderzoekscapaciteiten: duurzaamheid, extra-
financiële, krediet- en macro-economische 
factoren, kwantitatieve analyse. 
Het compartiment belegt ten minste twee derden 
van zijn vermogen in schuldeffecten in euro van 
de volgende beleggingsklassen: 
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Het wisselkoersrisico van activa 
die in een andere valuta dan de 
euro worden belegd, zal in euro 
worden afgedekt. 
De beleggingsbeslissingen 
berusten volledig op wiskundige 
modellen die toelaten om een 
groot aantal activa op te volgen 
en alle subjectiviteit bij de 
constructie van de portefeuille 
uitsluiten. Het grootste gedeelte 
van het vermogensuniversum 
wordt om de twee weken 
geanalyseerd met het oog op een 
dynamische vermogensallocatie 
naargelang de geldende markt-
omstandigheden, waarbij ernaar 
wordt gestreefd om de 
gemiddelde jaarlijkse volatiliteit 
van 2,5% niet te overschrijden(1). 
In uitzonderlijke omstandigheden 
en als de marktvoorwaarden dit 
vereisen, kan het compartiment 
al zijn activa in termijndeposito’s 
of in geldmarktinstrumenten 
beleggen om de aandeelhouders 
te beschermen. 
Het risico van het compartiment 
hangt nauw samen met de in de 
diverse vermogenscategorieën 
(obligaties/cash) belegde percen-
tages en met het beoogde 
volatiliteitniveau. 
Na indekking mag de blootstelling 
van het compartiment aan andere 
valuta’s dan de euro maximaal 5% 
bedragen. 
Hoewel het beheer van het 
compartiment volledig is 
afgestemd op het behalen van 
zijn doelstelling, bestaat de 
mogelijkheid dat deze doel-
stelling niet wordt behaald en er 
kan in dat opzicht geen enkele 
waarborg worden geboden. 
Het compartiment gebruikt de 
80% cash index €STR (EUR) RI + 
20% Bloomberg Euro Aggregate 
1- 3 years (EUR) RI (2) als 
benchmark voor de berekening 
van een prestatievergoeding. 
De onderliggende beleggingen 
van dit financiële product 
houden geen rekening met de 
criteria van de Europese Unie 
voor duurzame activiteiten op 
het gebied van milieu. 
(1) De volatiliteit meet de in het 
verleden neergezette dispersie 
van de rendementen van een 
financieel actief. Hoe hoger deze 
indicator, hoe hoger het 
statistische risico dat de NIW van 
het compartiment zal 
schommelen. De volatiliteit 
wordt berekend op basis van de 

1. Vastrentende 
effecten 

30% 100
% 

Schuldpapier 
uit landen van 
de eurozone (1) 10% 

100
% 

Schuldpapier 
uit OESO-
landen buiten 
de eurozone (1)  0% 90% 

Privéschuld 
(schuld-
effecten van 
bedrijven die 
geen 
staatsgarantie 
genieten) (1)  0% 

100
% 

Hoogrentende 
schuldeffecten 0% 20% 

Gestructureer
de investment-
grade 
schuldeffecten 
(inclusief 
ABS/MBS en 
andere 
gestructu-
reerde 
producten)  0% 20% 

Totale limieten 
voor 
gestructu-
reerde 
schuldeffecten
, hoogrentend 
papier en 
schuldeffecten 
zonder rating 0% 20% 

2. Geldmarkt-
instrumenten 

0% 50% 

3. Converteer-
bare obligaties 

0% 10% 

(1) Om het kredietrisico buiten de euro te 
beperken 

Het compartiment kan ten hoogste 10% van zijn 
vermogen beleggen in andere icbe’s en/ of icb’s 
voor zover ze aan de SRI-criteria voldoen. 
Het compartiment belegt niet in aandelen en is 
niet aan dit type van effecten blootgesteld. 
Het compartiment kan in ondergeschikte mate 
liquide middelen bevatten binnen de limieten en 
voorwaarden beschreven in Deel 1, Bijlage 1 – In 
aanmerking komende activa, punt 7. 
Het compartiment wordt beheerd binnen een 
bandbreedte van rentegevoeligheid van -1 tot 3. 
Na indekking mag de blootstelling van het 
compartiment aan andere valuta’s dan de euro ten 
hoogste 5% bedragen. 



 
resultaten in het verleden. De 
toekomstige resultaten kunnen 
hier dus van afwijken. 
€STR (Euro Short Term Rate) is 
een referentietarief dat 
gebaseerd is op door 
Eurosysteem vergaarde 
statistische rapportagegegevens 
over de geldmarkt en dat de 
daggeldrente weergeeft in euro 
zonder onderpand van banken 
die gevestigd zijn in de eurozone. 
De Bloomberg Euro Aggregate 
Index 1- 3 jaar (coupons 
herbelegd) is representatief voor 
vastrentende, in euro's luidende 
obligaties uitgegeven door staten 
en emittenten uit de publieke en 
private sector met een rating van 
ten minste BBB-/Baa3 en met een 
resterende looptijd van 1 tot 3 
jaar. 

Duurzaam beleggingsbeleid  

De vermogensbeheerder past het duurzaam 
beleggingsbeleid van BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT toe dat rekening houdt met de 
ESG-criteria (Environment, Social en 
Governance) in het beleggingsproces van het 
compartiment dat onder de categorie 
Sustainable Plus/Enhanced ESG valt zoals 
vermeld in Deel I. 
De beleggingsbeheerder voert een extra-
financiële analyse uit op ten minste 90% van de 
activa van het compartiment volgens het intern 
ontwikkelde kader voor ESG-scores, zoals 
vermeld in Deel I. Ten minste 20% van het 
beleggingsuniversum, meer bepaald obligaties 
uitgegeven door bedrijfsemittenten met een 
looptijd tussen 1 en 3 jaar, worden uitgesloten op 
basis van zwakke ESG-scores en/of sector-
uitsluitingen. Onderzoeksanalisten voor 
duurzaam beleggen leggen zich toe op de ESG-
criteria (Environment, Social en Governance) 
volgens een 'best-in-class'-benadering om de 
toonaangevende bedrijven in hun sector te 
identificeren. Het beleggingsuniversum bestaat 
uit bedrijven die voldoen aan financiële en 
extrafinanciële criteria zoals de 
sectorbeleidslijnen betreffende controversiële 
activiteiten; de uitsluiting van bedrijven worden 
uitgesloten als ze meermaals ten minste één van 
de tien principes van het wereldwijd pact van de 
Verenigde Naties schenden, de uitsluiting van 
bedrijven die meer dan 10% van hun omzet uit 
controversiële activiteiten zoals alcohol, tabak, 
wapens, gokspellen, pornografie halen of 
uitsluiting van bedrijven met praktijken met de 
slechtste ESG-scores in elke sector (uitsluiting 
van de drie laagste ESG-decielen) Wat de ESG-
praktijken van emittenten betreft, wordt het 
proces voor de effectenselectie gecontroleerd 
door een team van toegewijde analisten op basis 
van de volgende criteria ( niet-uitputtende lijst): 
opwarming van de aarde en bestrijding van de 
uitstoot van broeikasgassen, beheer en 
herstructurering van de werkgelegenheid, 
arbeidsongevallen, opleidingsbeleid, 



 
bezoldiging, onafhankelijkheid van de raad van 
bestuur ten opzichte van het management. 
Voor staatsschuldinstrumenten en door een 
staat* of ontwikkelingsbank gewaarborgde 
instrumenten, passen de SRI-analisten een 
eerste reeks economische criteria toe: respect 
voor de mensenrechten, biodiversiteit, 
gezondheid, enz. Op basis van een tweede op ESG 
gerichte reeks criteria (onderwijs, bestrijding 
van uitsluiting, enz.) en de analyse van 
overheidsorganen (persvrijheid, 
corruptiebestrijding, enz.) van de lidstaten 
wordt een derde van deze landen uitgesloten 
('Best-in-Class'-benadering). Er wordt een 
specifieke analyse uitgevoerd om de 
doeltreffendheid van de door deze organismen 
geboden hulp aan opkomende landen te bepalen. 
* Lidstaat, ten minste één van zijn plaatselijke 

overheden, andere landen landen die lid zijn 
van de OESO, Brazilië, India, de Volksrepubliek 
China, Rusland, Singapore of Zuid-Afrika, of 
een internationale publiekrechtelijke instelling 
waarvan ten minste één lidstaat lid is. 

Het proces voor ESG-scores bestaat uit drie 
belangrijke stappen: 

 1. Een kwantitatieve ESG-score wordt berekend 
voor elke emittent/ elk land op basis van ESG-
indicatoren, 

 2. Vervolgens kunnen de kwalitatieve elementen 
verbonden met duurzaamheidskwesties in 
aanmerking worden genomen. Dit proces kan de 
aanvankelijke score wijzigen. 

 3. De nieuwe ESG-score wordt omgezet in een 
klassement dat tot de volgende aanbevelingen 
leidt: 

• Emittenten met een goede score: positieve 
aanbeveling 

• Emittenten met een gemiddelde score: 
neutrale aanbeveling 

• Emittenten met een slechte score: 
negatieve aanbeveling 

De vermogensbeheerder mag uitsluitend 
beleggen in emittenten met een positieve en/of 
neutrale aanbeveling. 

Risicobeheermethode Methode op basis van aangegane 
verplichtingen Methode op basis van aangegane verplichtingen 

Synthetische risico- en 
rendementsindicator (SRRI) (1) 3 2 

Specifieke risico’s 

Kredietrisico 
Liquiditeitsrisico: 
Renterisico 
Inflatierisico  

Kredietrisico 
Risico's verbonden met financiële transacties op 
effecten (Securities Financing Transactions - 
SFT's) 
Beleggingsrisico verbonden met extrafinanciële 
criteria 
Risico verbonden met hoogrentende obligaties 
Risico verbonden met geëffectiseerde producten 

Voornaamste verschillen 

- Het opgeslorpte compartiment valt onder de categorie ‘Artikel 6’ van de SFDR, 
terwijl het opslorpende compartiment onder de categorie ‘Artikel 8’ van de SFDR 
valt; 

- Het opgeslorpte compartiment is een fonds van fondsen, terwijl het opslorpende 
compartiment een fonds met directe lijnen is; 



 
- Het beheer van het opgeslorpte compartiment is op de beoogde volatiliteit 

gericht, terwijl het opslorpende fonds een durationbeheer volgt; 

- Het risiconiveau (SRRI) van het opgeslorpte compartiment bedraagt 3 en dat van 
opslorpende compartiment bedraagt 2.  

 Klasse ‘Classic’ Klasse ‘Classic’ 

Lopende kosten (OCR) in 
overeenstemming met de 
geldende EBi’s 

1,18% 0,55% 

Inclusief:   

• Beheervergoeding 
0,50% (inclusief beloning van de 
beleggingsadviseur van 0,025%) 

Max. 0,80% 

• Bestuursvergoeding 0,16% (opgenomen in de andere kosten) 

• Vergoeding van de bewaarder 0,015% (opgenomen in de andere kosten) 

• Andere kosten 0,15% Max. 0,20% 

Prestatievergoeding 

10% van het jaarrendement van 
de aandelenklasse boven het 
rendement van de index 80% cash 
Index €STR (EUR) RI + 20% 
Bloomberg Euro Aggregate 13 
years (EUR) RI (de ‘benchmark’) 
in overeenstemming met de ‘High 
Watermark (HWM) met 
benchmark’ 

- 

Instapkosten Max. 3% Max. 3% 

Omzettingskosten Max. 1,25% Max. 1,50% 

Uitstapkosten 0% 0% 

Centralisering van orders D-2 D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Koersdatum D-2 D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Evaluatiedatum  D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Berekeningsdag van de NIW D D (D+1volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Betaling van de orders D+1 DJ+2 (D+3 volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

 Klasse ‘Privilege’ Klasse ‘Privilege’ 

Lopende kosten (OCR) in 
overeenstemming met de 
geldende EBi’s 

1,00% 0,40% 

Inclusief:   

• Beheervergoeding 
0,265% (inclusief beloning van de 
beleggingsadviseur van 0,025%) 

Max. 0,50% 

• Bestuursvergoeding 0,16% (opgenomen in de andere kosten) 

• Vergoeding van de bewaarder 0,015% (opgenomen in de andere kosten) 

• Andere kosten 0,15% Max. 0,20% 

Prestatievergoeding 

10% van het jaarrendement van 
de aandelenklasse boven het 
rendement van de index 80% cash 
Index €STR (EUR) RI + 20% 
Bloomberg Euro Aggregate 13 

- 



 
years (EUR) RI (de ‘benchmark’) 
in overeenstemming met de ‘High 
Watermark (HWM) met 
benchmark’ 

Instapkosten Max. 3% Max. 3% 

Omzettingskosten Max. 1,25% Max. 1,50% 

Uitstapkosten 0% 0% 

Centralisering van orders D-2 D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Koersdatum D-2 D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Evaluatiedatum  D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Berekeningsdag van de NIW D D (D+1volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

Betaling van de orders D+1 DJ+2 (D+3 volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende compartiment) 

(1) De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie 
(EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor 
een beschrijving van de andere risico’s. 

Het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Dynamic Bonds en het opslorpende 
compartiment BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities hebben de volgende kenmerken (de 
verschillen zijn in het vet en cursief geschreven): 

Kenmerken 
Opgeslorpt compartiment 
BNP PARIBAS B CONTROL Quam 
Dynamic Bonds 

Opslorpend compartiment 
BNP Paribas Funds Global Bond 
Opportunities 

Beleggingsdoelstellingen 

Dit compartiment is een fonds van 
fondsen. Doelstelling van dit 
compartiment is de aandeelhouders te 
laten profiteren van een positief 
jaarlijks rendement in een omgeving 
met gecontroleerd risico (gemiddelde 
jaarlijkse volatiliteit niet hoger dan 
6%) (1) 

Rendementen boeken door een 
portefeuille actief te beheren met 
behulp van een breed scala van 
strategieën in een wereldwijd 
universum van vastrentende 
producten. 

Beleggingsbeleid 

Om die doelstelling te behalen worden 
de activa van het compartiment voor 
ten minste 51% van het vermogen in 
rechten van deelneming van icb’s 
belegd die op hun beurt hoofdzakelijk 
in obligaties, geldmarktinstrumenten, 
termijndeposito’s of cash beleggen. 
Het compartiment wordt actief beheerd 
De keuze van de emittenten van 
bedoelde obligaties en 
geldmarktinstrumenten is niet 
onderworpen aan enige geografische of 
sectorale beperkingen, noch aan enige 
beperking in termen van 
kwaliteitsbeoordeling door een 
kredietbeoordelaar. In het belang van 
de aandeelhouders stelt de beheerder 
echter alles in het werk om de risico-
omgeving van het compartiment zo 
goed mogelijk onder controle te 
houden. 

Dit compartiment van vastrentende 
producten zonder wereldwijde 
beperkingen stelt zich tot doel om 
rendementen te genereren via een 
actief portefeuillebeheer met behulp 
van een breed scala van strategieën 
binnen een wereldwijd vastrentend 
universum. 
Het compartiment wil een zo breed 
mogelijk scala aan strategieën 
toepassen in de hieronder opgesomde 
subklassen van activa, met de nadruk op 
een combinatie van directionele, 
arbitrage-, relatievewaarde-, 
kwantitatieve en/of kwalitatieve 
benaderingen en met het oog op 
spreiding en flexibiliteit. Het gewicht 
van de verschillende strategieën van 
de portefeuille kan op termijn 
schommelen naargelang de 
marktvoorwaarden en om de 



 
Het wisselkoersrisico van activa die in 
een andere valuta dan de euro worden 
belegd, zal in euro worden afgedekt. 
De beleggingsbeslissingen berusten 
volledig op wiskundige modellen die 
toelaten om een groot aantal activa op 
te volgen en alle subjectiviteit bij de 
constructie van de portefeuille 
uitsluiten. Het grootste gedeelte van 
het vermogensuniversum wordt om de 
twee weken geanalyseerd met het oog 
op een dynamische 
vermogensallocatie naargelang de 
geldende marktomstandigheden, 
waarbij ernaar wordt gestreefd om de 
gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 
6% niet te overschrijden(1). 
In uitzonderlijke omstandigheden en 
als de marktvoorwaarden dit vereisen, 
kan het compartiment al zijn activa in 
termijndeposito’s of in 
geldmarktinstrumenten beleggen om 
de aandeelhouders te beschermen. 
Het risico van het compartiment hangt 
nauw samen met de in de diverse 
vermogenscategorieën 
(obligaties/cash) belegde percentages 
en met het beoogde volatiliteitniveau. 
Na indekking mag de blootstelling van 
het compartiment aan andere valuta’s 
dan de euro maximaal 5% bedragen. 
Hoewel het beheer van het 
compartiment volledig is afgestemd op 
het behalen van zijn doelstelling, 
bestaat de mogelijkheid dat deze 
doelstelling niet wordt behaald en er 
kan in dat opzicht geen enkele 
waarborg worden geboden. 
Het compartiment gebruikt de index 
J.P. Morgan GBI Global hedged Euro 
Index (2) als benchmark om de 
prestatievergoeding te berekenen. 
De onderliggende beleggingen van dit 
financiële product houden geen 
rekening met de criteria van de 
Europese Unie voor duurzame 
activiteiten op het gebied van milieu. 
(1) De volatiliteit meet de in het 
verleden neergezette dispersie van de 
rendementen van een financieel actief. 
Hoe hoger deze indicator, hoe hoger 
het statistische risico dat de NIW van 
het compartiment zal schommelen. De 
volatiliteit wordt berekend op basis 
van de resultaten in het verleden. De 
toekomstige resultaten kunnen hier 
dus van afwijken. 
(2) Deze wereldwijde index meet het 
rendement van staatsobligaties die 
zijn uitgegeven door 13 van de meest 
liquide ontwikkelde landen: Australië, 
België, Canada, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, 
Nederland, Spanje, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk en Verenigde Staten. De 
effecten in deze index zijn gewogen 

verwachtingen van de 
vermogensbeheerder te weerspiegelen. 
Het compartiment kan in 
ondergeschikte mate liquide middelen 
bevatten binnen de limieten en 
voorwaarden beschreven in Deel 1, 
Bijlage 1 – In aanmerking komende 
activa, punt 7. 



 
volgens hun marktkapitalisatie in de 
GBI Global Index. 

Duurzaam beleggingsbeleid   

De vermogensbeheerder past het 
duurzaam beleggingsbeleid van BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe dat 
rekening houdt met de ESG-criteria 
(Environment, Social en Governance) in 
het beleggingsproces van het 
compartiment dat onder de 
Sustainable-categorie valt zoals 
vermeld in Deel I. 
Het compartiment past de minimale 
dekkingsgraad van de extrafinanciële 
analyse toe, zoals vermeld in Deel I. 
De gemiddelde ESG-score van de 
portefeuille van het compartiment ligt 
hoger dan die van zijn 
beleggingsuniversum, dit wil zeggen 
van alle emittenten van schuld- en 
geldmarkteffecten. 
Gebruikte strategieën 
De beleggingsstrategieën omvatten: 
1) diverse directionele posities (long 
en/ of short) binnen het wereldwijde 
universum van de ontwikkelde en 
opkomende markten op obligaties, 
rentes, de inflatie, kredieten, 
gestructureerde effecten, valuta’s, 
marktindices enz., evenals posities op 
de volatiliteit van beoogde activa; 
2) diverse arbitrage- en 
relatievewaardestrategieën gericht op 
dezelfde beleggingsklassen als de 
directionele strategieën; 
3) diverse strategieën op basis van 
kwalitatieve en/of kwantitatieve, top-
down macro- en/of bottom-up 
selectiebenaderingen en met 
verschillende beleggingshorizons, van 
tactische allocatie op zeer korte 
termijn tot langetermijnvisies. 
Beschrijving van de beleggingsklassen 
1. Voornaamste beleggingsklassen 
Ten hoogste 100% van het vermogen 
van het compartiment kan belegd zijn 
in de volgende instrumenten: 
(i)Staatsleningen; 
(ii)Supranationale notes en obligaties 

(d.w.z. effecten uitgegeven door 
internationale instellingen 
ongeacht de nationale grenzen 
van de lidstaten), 

(iii)Gestructureerde schuldeffecten die 
voor het merendeel een 
investment-grade rating hebben 
op het ogenblik van de aankoop en 
alle verhandeld worden op 
gereglementeerde markten 
wereldwijd. Als de rating van deze 
effecten tijdens de 
beleggingstermijn wordt verlaagd 
naar een junkstatus en/of als de 
portefeuille noodlijdende effecten 
bevat als gevolg van een 



 
herstructurering of een 
gebeurtenis waarover de 
vennootschap geen controle heeft, 
beoordeelt de 
vermogensbeheerder de situatie 
en past hij onverwijld de 
samenstelling van de portefeuille 
aan om de belangen van de 
aandeelhouders te vrijwaren 
(noodlijdende effecten zullen in 
geen geval meer dan 5% van de 
activa vertegenwoordigen). 

De volgende schuldeffecten zullen 
worden gebruikt: 

• Door hypotheekleningen 
gedekte effecten, d.w.z. 
effecten uitgegeven door de 
National Mortgage 
Association (Ginnie Mae), de 
Federal National Mortgage 
Association (Fannie Mae) en 
de Federal Home Loan 
Mortgage Corporation 
(Freddie Mac), of de 
instellingen die hen 
vervangen; 

• Non-agency mortgage-
backed securities; 

• TCMO's (Collateralized 
Mortgage Obligations), met 
inbegrip van de interest only 
(IO) en principal only (PO) 
componenten van stripped 
mortgage bonds, de interest 
only (IIO) componenten van 
inverse interest only bonds, 
en andere vastrentende, 
variabel rentende en 
achtergestelde tranches; 

• CMBS (Commercial 
Mortgage-Backed 
Securities) en ABS (Asset-
Backed Securities), met 
inbegrip van door 
consumentenkrediet (bijv. 
autoleningen, 
kredietkaarten, 
studentenleningen) en door 
handelsvorderingen (bijv. 
financieringsprogramma's 
voor voorraden; leasing van 
apparatuur, zeecontainers, 
basisstations) gedekte 
effecten; 

• Gedekte obligaties (‘covered 
bonds’); 

• CDS-derivaten met ABS of 
CMBS als onderliggende 
waarde en pakketten van 
dergelijke CDS-derivaten 
(resp. 'ABX' en 'CMBX'), in 
hun geheel of in tranches 
(synthetische 
gestructureerde 
schuldbewijzen); 



 
• Derivaten van door 

hypotheekleningen gedekte 
effecten van het type TBA. 

(iv)Bedrijfsobligaties, inclusief 
hoogrentend papier; 

(v)Valuta-instrumenten 
(vi)Geldmarktinstrumenten; 
2. Aanvullende activa 
Ten hoogste 35 % van het vermogen 
van het compartiment kan belegd zijn 
in de volgende instrumenten: 

(i)converteerbare obligaties: 
(ii)Aandelenposities die voortvloeien 

uit eerder ingenomen obligatie-
/achtergestelde (junior) 
effectenposities of posities die 
bedoeld zijn om het obligatie- of 
marktrisico af te dekken of 
daadwerkelijk te isoleren, zoals 
opbrengsten uit de 
herstructurering van obligaties - 
een herstructurering kan zowel in 
het geval van vrijwillige ruil als 
wanbetaling, tot de uitgifte van 
aandelen ten behoeve van 
obligatiehouders leiden. Het kan 
in het belang van de 
aandeelhouders van het 
compartiment zijn dat de 
vermogensbeheerder de 
voorwaarden van de ruil 
aanvaardt indien deze vrijwillig is, 
of de opbrengst van de 
herstructurering ontvangt indien 
deze onvrijwillig is. 

(iii)Aandelentranches van ABS, CLO's, 
CDO's - tot 10%. – hoewel het 
compartiment zich voornamelijk 
richt op beleggingen in de senior- 
en mezzaninetranches van 
dergelijke emissies, kan het ook 
beleggen in de juniortranches. 

Na indekking mag de blootstelling van 
het compartiment aan andere valuta’s 
dan de euro ten hoogste 20 % 
bedragen. 
Het compartiment belegt niet meer 
dan 10% van zijn vermogen in aandelen 
of rechten van deelneming uitgegeven 
door icbe’s of icb’s. 
Wat de bovenvermelde 
beleggingsbeperkingen betreft, 
bedraagt de totale blootstelling van 
het compartiment (via directe en 
indirecte beleggingen) aan effecten die 
worden verhandeld op de Chinese 
interbancaire obligatiemarkt en Bond 
Connect niet meer dan 20% van zijn 
vermogen. 

Risicobeheermethode Methode op basis van aangegane 
verplichtingen 

Methode op basis van aangegane 
verplichtingen 

Synthetische risico- en 
rendementsindicator (SRRI) (1) 4 4 



 

Specifieke risico’s 
Kredietrisico 
Liquiditeitsrisico: 
Renterisico 

Specifieke marktrisico’s: 

• Risico verbonden met het beheer 
van waarborgen 

• Tegenpartijrisico 

• Kredietrisico 

• Valutarisico 

• Risico verbonden met derivaten 

• Risico verbonden met noodlijdende 
effecten 

• Risico's verbonden met financiële 
transacties op effecten (Securities 
Financing Transactions - SFT's) 

• Risico’s verbonden met de 
opkomende markten 

• Beleggingsrisico verbonden met 
extrafinanciële criteria 

• Risico verbonden met hoogrentende 
obligaties 

• Liquiditeitsrisico: 

• Risico’s verbonden met beleggingen 
in bepaalde landen 

• Risico verbonden met 
geëffectiseerde producten 

Specifieke risico’s verbonden met 
beleggingen in het Chinese vasteland 

• Risico’s verbonden met de 
ontwikkeling van het 
belastingstelsel in RPC 

• Risico’s verbonden met de directe 
toegang tot de CIBM 

• Risico verbonden met Bond Connect 

Voornaamste verschillen 

- Het opgeslorpte compartiment valt onder de categorie ‘Artikel 6’ van de 
SFDR, terwijl het opslorpende compartiment onder de categorie ‘Artikel 8’ 
van de SFDR valt; 

- Het opgeslorpte compartiment is een fonds van fondsen, terwijl het 
opslorpende compartiment een fonds met directe lijnen is; 

- Het beheer van het opgeslorpte compartiment is op de beoogde volatiliteit 
gericht, terwijl het opslorpende fonds een durationbeheer volgt. 

 Klasse ‘Classic’ Klasse ‘Classic’ 

Lopende kosten (OCR) in 
overeenstemming met de geldende 
EBi’s 

1,59% 1,13% 

Inclusief:   

• Beheervergoeding 
0,75% (inclusief beloning van de 
beleggingsadviseur van 0,025%) 

Max. 0,75% 

• Bestuursvergoeding 0,153% (opgenomen in de andere kosten) 

• Vergoeding van de bewaarder 0,022% (opgenomen in de andere kosten) 

• Andere kosten 0,07% Max. 0,30% 

Prestatievergoeding 

10% van het jaarrendement van de 
aandelenklasse boven het rendement 
van de index J.P. Morgan GBI Global 
hedged Euro Index (‘benchmark’) in 
overeenstemming met de hieronder 
beschreven ‘High Watermark (HWM) 
met benchmark’. 

- 



 
Instapkosten Max. 3% Max. 3% 

Omzettingskosten Max. 1,25% Max. 1,50% 

Uitstapkosten 0% 0% 

Centralisering van orders D-2 
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Koersdatum D-2 
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Evaluatiedatum  
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Berekeningsdag van de NIW D 
D (D+1volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Betaling van de orders D+1 
DJ+2 (D+3 volgens de voorwaarden van 
het prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

 Klasse ‘Privilege’ Klasse ‘Privilege’ 

Lopende kosten (OCR) in 
overeenstemming met de geldende 
EBi’s 

1,24% 0,67% 

Inclusief:   

 Beheervergoeding 0,75% (inclusief beloning van de 
beleggingsadviseur van 0,025%) Max. 0,40% 

 Bestuursvergoeding 0,153% (opgenomen in de andere kosten) 

 Vergoeding van de 
bewaarder 0,022% (opgenomen in de andere kosten) 

 Andere kosten 0,07% Max. 0,30% 

Prestatievergoeding 

10% van het jaarrendement van de 
aandelenklasse boven het rendement 
van de index J.P. Morgan GBI Global 
hedged Euro Index (‘benchmark’) in 
overeenstemming met de hieronder 
beschreven ‘High Watermark (HWM) 
met benchmark’. 

- 

Instapkosten Max. 3% Max. 3% 

Omzettingskosten Max. 1,25% Max. 1,50% 

Uitstapkosten 0% 0% 

Centralisering van orders D-2 
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Koersdatum D-2 
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Evaluatiedatum  
D-1 (D volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

Berekeningsdag van de NIW D 
D (D+1volgens de voorwaarden van het 
prospectus van het opslorpende 
compartiment) 



 

Betaling van de orders D+1 
DJ+2 (D+3 volgens de voorwaarden van 
het prospectus van het opslorpende 
compartiment) 

(1) De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie 
(EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor 
een beschrijving van de andere risico’s. 

6. Kosten– Audit – varia. 

De kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg, de beheervennootschap van de opslorpende sicav, behoudens de bankkosten en de kosten 
verbonden met de verrichting (zoals onder meer de belastingen en zegelrechten) die aan het opgeslorpte 
compartiment kunnen worden aangerekend op voorwaarde dat ze verwaarloosbaar zijn. 

De fusieverrichtingen worden gevalideerd door PricewaterhouseCoopers, Coöperatieve Vennootschap, 
erkend bedrijfsrevisor van de opslorpende vennootschap. 

De laatste jaar- en halfjaarverslagen van de opgeslorpte en opslorpende structuren zijn op verzoek gratis 
verkrijgbaar bij hun Beheervennootschappen, samen met de documenten met de essentiële beleggers-
informatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke 
documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met 
de essentiële beleggersinformatie zijn eveneens beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.com. 
De aandeelhouder doet er goed aan om daar kennis van deze informatie nemen. 

7. Fusiekalender 

Hieronder de kalender voor deze fusie: 

Kalender 

Datum Dag Kalender Opgeslorpt Opslorpend 

07/10/2022 Vrijdag D-63 

Publicatie van de informatie voor de 
aandeelhouders met de 
bijeenroeping van de buitengewone 
algemene vergadering 

Publicatie van de informatie voor de 
aandeelhouders. 

26/10/2022 Woensdag  D-44 
Aanvang van het recht op een 
uitstap zonder kosten voor de 
aandeelhouders 

 

02/12/2022 Vrijdag D-8 

Einde van het recht op een uitstap 
zonder kosten voor de 
aandeelhouders. 
Orders zonder kosten aanvaard tot 
12.00 u. 
Berekening van de NIW van 
30/11/2022 

Orders uitsluitend in geldbedragen 
aanvaard, geen omzettingen 
mogelijk. 
Berekening van de NIW van 
01/12/2022 
Deling van de NIW van bepaalde 
klassen van de opslorpende 
compartimenten per 01/12/2022 
berekend per 02/12/2022 zoals 
beschreven op pagina 3. 

05/12/2022 Maandag D-4 
Geen orders aanvaard 
Berekening van de NIW van 
01/12/2022 

Orders aanvaard. 
Berekening van de NIW van 
02/12/2022 

06/12/2022 Dinsdag D-3 
Geen orders aanvaard 
Berekening van de NIW van 
02/12/2022 

Orders aanvaard. 
Berekening van de NIW van 
05/12/2022 

07/12/2022 Woensdag D-2 
Geen orders aanvaard 
Berekening van de NIW van 
05/12/2022 

Orders aanvaard. 
Berekening van de NIW van 
06/12/2022 

08/12/2022 Donderdag D-1 Geen orders aanvaard Orders aanvaard. 

http://www.bnpparibas-am.com/


 
Berekening van de NIW van 
06/12/2022 

Berekening van de NIW van 
07/12/2022 

09/12/2022 Vrijdag D 

Buitengewone Algemene 
Vergadering van de 
aandeelhouders. 
Berekening van de (technische) 
NIW’s van 07/12/2022 en 
08/12/2022 en van de 
ruilverhouding 
Bevestiging van de ruilverhouding 
Effectieve fusiedag 
De aandeelhouders kunnen hun 
rechten als aandeelhouder van het 
opslorpende compartiment 
uitoefenen 

Effectieve fusiedag 
Orders aanvaard. 
Berekening van de NIW van 
08/12/2022 
Berekening van de ruilverhouding 
op basis van de NIW per 08/12/2022 

12/12/2022 Maandag D+3  

De aandeelhouders van het 
opgeslorpte compartiment kunnen 
hun inschrijvings- of 
terugkooporder in het opslorpende 
compartiment plaatsen. 

8. Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de 
ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding 

De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het 
opslorpende compartiment dat als volgt wordt vastgesteld: 

𝐴𝐴 =  
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷

 

A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* 

B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment 

C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment 

D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment 

* De aandeelhouders krijgen aandelen tot op een duizendste van een aandeel toebedeeld. 
Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen 
desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in 
liquiditeiten verkrijgen. 

** De gebruikte NIW is de NIW van 9 december 2022 berekend per 8 december 2022.voor de opgeslorpte 
compartimenten en per 8 december 2022 voor de opslorpende compartimenten. 

De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de 
NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn deze beschreven in artikel 10 van de statuten 
van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL en in het hoofdstuk ‘Netto-inventariswaarde’ van boek I van het 
prospectus van de opslorpende sicav BNP Paribas Funds. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en 
opslorpende compartiment. 

9. Voorziene fusiedatum 

De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden 
zonder kosten aanvaard tot vrijdag 2 december voor 12.00 uur. Later ontvangen orders in het 
opgeslorpte compartiment worden geweigerd. 

De fusie treedt in werking op vrijdag 9 december 2022. 

De aandeelhouders van de opslorpende compartimenten die deze fusie niet aanvaarden kunnen tot 
donderdag 8 december 2022 voor 16.00 uur CET voor STP-orders en voor 12.00 uur CET voor manuele 
orders om de terugkoop van hun aandelen zonder kosten (tenzij eventuele taksen) verzoeken. 



 
De aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten die deze fusie niet aanvaarden kunnen tot 
vrijdag 2 december 2022 voor 12.00 uur CET om de terugkoop van hun aandelen zonder kosten (tenzij 
eventuele taksen) verzoeken. 

De aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten kunnen de laatste jaar- en halfjaarverslagen 
van BNP PARIBAS B CONTROL op verzoek gratis verkrijgen bij de Beheervennootschap, samen met de 
documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle 
andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit 
fusieproject. 

Als de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2022 de fusie goedkeurt, worden de aandeel-
houders die voor 2 december 2022 om 12.00 uur niet om de terugkoop van hun aandelen hebben verzocht 
aandeelhouders van het opslorpende compartiment, zelfs als ze tegen het fusievoorstel hebben gestemd 
of niet hebben gestemd. 

De buitengewone algemene vergadering van vrijdag 9 december 2022 beraadslaagt geldig ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar 
verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De voorstellen die de helft van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen behalen, worden aanvaard. 

10. Regels voor de overdracht van de activa en ruil van aandelen 

Aandelen op naam van het opgeslorpte compartiment zullen automatisch worden omgeruild door de 
houder van het register van aandelen op naam. 

Gedematerialiseerde aandelen van het opgeslorpte compartiment zullen automatisch worden 
ingewisseld door de depothoudende bank. 

Er wordt geen enkele handeling verwacht van een aandeelhouder van het opgeslorpte compartiment die 
aan de fusie wenst deel te nemen. 

11. Fiscale gevolgen 

Deze fusie heeft geen fiscale gevolgen betreffende de taks op beursverrichtingen (TOB) voor de aandeel-
houders van de opgeslorpte compartimenten. 

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/16 moeten de Luxemburgse autoriteiten aan de 
belastingdienst van het land van verblijf van de aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten de 
totale bruto opbrengst van de aandelenruil in het kader van deze fusie meedelen. 

Wij adviseren de aandeelhouders om contact op te nemen met hun belastingadviseur of hun lokale 
belastingdienst voor fiscaal advies of informatie over de eventuele fiscale gevolgen verbonden met deze 
fusie. 

*** 
Deze bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, 
dit bericht met de nuttige en precieze informatie over de voorgestelde fusie zoals voorzien in artikel 173 
van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 en het persbericht over de resultaten van de 
buitengewone algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van BEAMA (www.beama.be) 
of op de website van de beheervennootschap (www.bnpparibas-am.com) en op de website van de 
financiële dienstverlener (www.bnpparibasfortis.be) of door op onderstaande links te klikken: 

Quam Bonds 

BNPP AM BE Link  Klik op het tabblad ‘Documenten’ 
Alternatief: 
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-bonds-classic-c-be6304069394/ 

BNPP Fortis Link Alternatief: 

http://www.beama.be/
http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibasfortis.be/
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-bonds-classic-c-be6304069394/
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen


 
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen 

Quam Dynamic Bonds 

BNPP AM BE Link  Klik op het tabblad ‘Documenten’ 
Alternatief: 
https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-
particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-
quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/ 

BNPP Fortis Link Alternatief: 
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen 

De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar  
bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de  
opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten  
van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggers-
informatie, het prospectus en het halfjaarlijkse en jaarverslag zijn eveneens in het Nederlands en het 
Frans beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.com of bij de financiële dienstverlener op volgend 
adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. 

De Raad van Bestuur 

 

https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger-particulier/fundsheet/null/bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-classic-c-be6251255905/
http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
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