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Fortis Investments
Beleggingsbeleid
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon een eventuele meerwaarde te realiseren. De
eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een korf van zeventien aandelen van ondernemingen die bij de
lancering van de afdeling geselecteerd zijn uit een universum van aandelen van ondernemingen van het type "Best in Class +". De evolutie van de korf zal
worden vastgesteld op basis van de slotkoersen op devolgende respectieve data: 31 juli 2008, 31 juli 2009 en 23 juli 2010. Deze evolutie wordt bepaald als
het rekenkundig gemiddelde van de individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de
positieve percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, 2 augustus 2010,
ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel van het compartement, de oorspronkelijke netto inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met
driemaal de hoogste van de geobserveerde evoluties waargenomen op de drie observatiedagen.
Op eindvervaldag, van de initiële waarde vóór kosten.
Onderliggend: Aandelenkorf
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Technische kenmerken

Kapitalisatie

NIW op 26/07/2010
NIW bij lancering
Beheerd vermogen (mln)
ISIN code
Oprichtingsdatum
Vervaldag
Risicoklasse (BEAMA*)

1006.75
1000.00
38.69
BE0947297926
06/08/2007
02/08/2010
I

3/31/2009

3/31/2010

Actuariële rendement tot NIW van 26/07/2010 in EUR*
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5 jaar

0.00%

De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor
de uitgifte en terugkoop van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische
gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen en die geen rekening
houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of compartimenten van
beleggingsmaatschappijen.

*tussen 0 (kleinste risico) en VI (grootste risico)

Berekend 2 keer per maand: op de eerste werkdag van de maand en op
de tweede werkdag na de veertiende
Instapkosten: tijdens de intekenperiode
2.5%
5.5%
na de intekenperiode
Uitstapkosten: vóór vervaldag
1.0%
0.0%
op vervaldag

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Vooraleer een beslissing
tot belegging in de financiële instrumenten hierin beschreven te nemen, dienen toekomstige beleggers de meest recente versie van het prospectus te raadplegen. Het uitgifteprospectus, het vereenvoudigd
uitgifteprospectus en het laatste jaarverslag liggen gratis ter beschikking in de kantoren van BNP Paribas Fortis of kunnen geraadpleegd worden op de website www.fortisbank.be. De beleggers dienen er zich
van te vergewissen dat ze de laatst beschikbare versie van dit document lezen. Financiële dienst: BNP Paribas Fortis. Voor België: TOB bij uitstap voor kapitalisatie-aandelen (voor vervaldag): 0.5%.

