
 
 

ICB/compartiment/ISIN METROPOLITAN-RENTASTRO 
Ondernemingsnummer GBF  niet van toepassing 
Adres Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel 
  

Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium 
  

Type mededeling Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment 
Communicatiedatum 20 maart 2020 

 

METROPOLITAN-RENTASTRO 
 - Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht 

 

Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel 

BERICHT AAN DE DEELNEMERS 

De houders van deelbewijzen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds METROPOLITAN-
RENTASTRO worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur van de 
beheermaatschappij om met ingang van 20 april 2020 de volgende veranderingen door te voeren van 
de benaming en de investeringspolitiek van de compartimenten: 

1. Wijziging van de benaming van de volgende compartimenten : 

Oude benaming 
ISIN 

Nieuwe benaming (20 april 2020) 

Compartiment Classe Cat. Compartiment Classe Cat. 

Balanced 
Classic Cap BE6258244951 

Sustainable Balanced 
Classic Cap 

B Cap BE6260538614 B Cap 

Growth 
Classic Cap BE0026549684 

Sustainable Growth 
Classic Cap 

O Cap BE6280112416 O Cap 

Stability 
Classic Cap BE6258246972 

Sustainable Stability 
Classic Cap 

B Cap BE6260541642 B Cap 

2. Wijziging van de investeringspolitiek van het compartiment ‘Growth’. 

Vermelding in de investeringspolitiek dat het fonds de volgende uitsluitingen toepast: 

• zeer schadelijke activiteiten worden uitgesloten (wapenindustrie, tabak, steenkool, aardolie 
en niet-conventioneel gas) *; 

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

• Het uitsluiten van bedrijven die het Mondiaal Compact van de Verenigde Naties en de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven *. 

* Zie voor meer details het algemene deel van het prospectus. 

Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE 's of ICB 's.  Deze moeten het 
Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten hebben verkregen, of zich 
ertoe verbinden dit binnen zes maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet 
verkrijgen van het label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label 



 
voor een onderliggend fonds, moet het onderliggende fonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen 10 dagen worden verkocht. Voor meer informatie over dit label, zie 
https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/febelfin-ontwikkelt-duurzame-norm-en-
label-de-5-belangrijkste-vragen-over. 

In het beleggingsproces wordt een ESG-analyse uitgevoerd, zonder automatisch voorrang te 
geven aan de beste scores. 

3. Wijziging betreffende de informatie van de master van de compartimenten ‘Stability’ en 
‘Balanced’. 

De informatie betreffende de master wordt aangepast om de volgende ontwikkelingen in deze fondsen 
weer te geven, met ingang van 20 april 2020 : 

• Wijziging van de benaming van de master fondsen in respectievelijk ‘BNP PARIBAS B PENSION 
Sustainable Stability’ et ‘BNP PARIBAS B PENSION Sustainable Balanced’. 

• Wijziging van de investeringspolitiek van de master fondsen, met name dat de fondsen de 
volgende uitsluitingen toepassen: 

o zeer schadelijke activiteiten worden uitgesloten (wapenindustrie, tabak, steenkool, 
aardolie en niet-conventioneel gas) *; 

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

o Het uitsluiten van bedrijven die het Mondiaal Compact van de Verenigde Naties en de 
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven *. 

* Zie voor meer details het algemene deel van het prospectus. 

Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE 's of ICB 's.  Deze moeten het 
Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten hebben verkregen, of zich 
ertoe verbinden dit binnen zes maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet 
verkrijgen van het label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label 
voor een onderliggend fonds, moet het onderliggende fonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen 10 dagen worden verkocht.  Voor meer informatie over dit label, zie 
https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/febelfin-ontwikkelt-duurzame-norm-en-
label-de-5-belangrijkste-vragen-over. 

In het beleggingsproces wordt een ESG-analyse uitgevoerd, zonder automatisch voorrang te 
geven aan de beste scores. 

Deelnemers die niet met deze wijzigingen instemmen, kunnen gedurende één maand kosteloos over- 
of uitstappen. In dat verband worden de deelnemers eraan herinnerd dat bij de uitstap uit een fonds 
geen commissies of kosten verschuldigd zijn. 

Meer informatie over het fonds (prospectus, document met essentiële beleggersinformatie, halfjaar- 
en jaarverslag) is kosteloos te verkrijgen in het Nederlands en het Frans op www.bnpparibas-am.be 
of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel – 
www.bnpparibasfortis.be. 

De Raad van Bestuur 

 


