BNP PARIBAS FUND III N.V.
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
gevestigd te Amsterdam

Bekendmaking wijziging voorwaarden
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., de beheerder van BNP Paribas Fund III N.V. ( ‘de vennootschap’),
maakt hierbij het voornemen bekend tot wijziging van de hieronder opgenomen voorwaarden van de vennootschap.
Dit voornemen heeft betrekking op de hieronder opgenomen subfondsen van de vennootschap:
BNP Paribas Netherlands Fund, Klasse Classic
BNP Paribas Global Property Securities Fund, Klasse Classic
BNP Paribas Global Property Securities Fund, Klasse X
BNP Paribas Property Securities Fund Europe, Klasse Classic
BNP Paribas AEX Index Fund, Klasse Classic
BNP Paribas High Income Property Fund, Klasse Classic
BNP Paribas High Income Property Fund, Klasse X
BNP Paribas Global High Income Equity Fund, Klasse Classic
BNP Paribas Global High Income Equity Fund, Klasse X
BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund, Klasse Classic

(NL0006294084)
(NL0006294092)
(NL0010762001)
(NL0006294118)
(NL0006294142)
(NL0006294159)
(NL0010762019)
(NL0006294167)
(NL0010762027)
(NL0006294175)

Alle hieronder opgenomen wijzigingen leiden tot aanpassing van het prospectus van de vennootschap. In verband
met de toepasselijkheid van artikel 4:47 Wet op het financieel toezicht zullen deze wijzigingen niet eerder dan één
maand na publicatie van deze advertentie worden ingevoerd.
Volledige herziening BNP Paribas Netherlands Fund
De beheerder heeft besloten BNP Paribas Netherlands Fund volledig te herzien en om te vormen tot een indexfonds
met een duurzaam karakter. Hiermee speelt de beheerder in op de toenemende vraag naar passieve kosten- en
belastingefficiënte fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven die het milieu, het maatschappelijk belang en
goed bestuur (bekend onder de Engelstalige afkorting ESG) hoog in het vaandel hebben staan.
De beheerder maakt dan ook het voornemen bekend om BNP Paribas Netherlands Fund per 11 april 2018 om te
vormen tot een duurzaam indexfonds dat belegt in Nederlandse aandelen, in overeenstemming met de samenstelling
van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement Index. De naam
van het subfonds zal wijzigen in BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund.
Dit voornemen zal leiden tot een volledige herziening van onder andere het beleggingsbeleid, de index en de
kostenstructuur van het subfonds. Vanaf 9 april 2018 zal de beleggingsportefeuille van BNP Paribas Netherlands Fund
in lijn worden gebracht met het vanaf 11 april 2018 geldende beleggingsbeleid. Dit zal leiden tot extra
transactiekosten ten laste van het vermogen van het subfonds.
Hieronder is het beleggingsbeleid opgenomen van BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund, zoals dat vanaf 11 april 2018
zal gelden:
Beleggingsdoelstelling
Het doel van BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund is het rendement van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal
Ex Select Global Sanctions and Business Involvement (NTR) Index (de ‘Index’) te volgen, inclusief schommelingen, en
de tracking error van het Subfonds met de Index onder 1% te houden.
Beleggingsstrategie
Om dit doel te verwezenlijken, zal de Vermogensbeheerder van het Subfonds gebruik maken van de hierna
beschreven indexreplicatiemethode.
Volledige replicatie
Het Subfonds creëert blootstelling aan de Index door ten minste 90% van het vermogen te beleggen in aandelen die
zijn opgenomen in de Index. Het resterende gedeelte van het vermogen wordt belegd in andere Nederlandse
aandelen, in met aandelen gelijk te stellen waardebewijzen, in geldmarktinstrumenten en/of liquiditeiten. Het
Subfonds streeft ernaar de performance van de Index zo dicht mogelijk te benaderen. Door replicatiekosten kan er
een toename van de tracking error ontstaan. De tracking error wordt berekend als de standaarddeviatie van het
verschil in wekelijkse rendementen tussen het Subfonds en de Index over een periode van één jaar. Bij volledige
replicatie vloeit de tracking error hoofdzakelijk voort uit transactiekosten, verschillen in herbeleggingsbeleid en fiscale
behandeling en het effect van aangehouden liquide middelen op het rendement (‘cash drag’).
Indien de samenstelling van de Index wordt gewijzigd, zal het Subfonds op dezelfde datum als de Index haar
portefeuille zodanig aanpassen dat deze weer de gewijzigde samenstelling van de Index weerspiegelt. Het is het
Subfonds toegestaan, indien dit efficiënter is, vooruitlopend op de hierboven bedoelde wijzigingen de hiervoor
benodigde veranderingen in de portefeuille van het Subfonds tot stand te brengen.
De kosten om de portefeuille te herwegen zijn afhankelijk van de indexomzet en de kosten van transacties in de
onderliggende effecten. Herwegingskosten beïnvloeden de performance van het Subfonds nadelig.
Index
De Index is de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement, een
ESG (Environmental, Social, Governance)-aangepaste marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de
Nederlandse aandelenmarktprestatie te meten (de grote/middelgrote & kleine kapitalisaties). Het is een index
berekend en gescreend door MSCI gebaseerd op Milieu, Maatschappij en Governance (ESG)-aspecten.
De Index is afgeleid van de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Index.
De MSCI ESG Universal indices zijn samengesteld volgens de volgende stappen. Als eerste sluit MSCI de aandelen
met het zwakste ESG-profiel uit van de MSCI Netherlands IMI Index (de ‘Hoofdindex’). Bedrijven welke
clusterbommen, landmijnen, atoomwapens en biologische/chemische wapens produceren, zijn geconfronteerd met
zeer ernstige ESG-controverses of niet-beoordeelde bedrijven betreffende MSCI ESG-rating zijn uitgesloten.
Als tweede definieert MSCI een ESG-herwegingsfactor welke een beoordeling reflecteert van zowel het huidige
ESG-profiel als de trend binnen dat profiel. Als laatste herweegt MSCI de effecten vanaf de free-float market
cap gewichten van de Hoofdindex gebruikmakend van deze gecombineerde ESG-score om de MSCI ESG Universal
Index te construeren.
Daarnaast heeft BNP Paribas Asset Management uitsluitingscriteria gedefinieerd welke tevens toegepast worden. De
volgende bedrijven zullen uitgesloten worden van de Index: i) bedrijven die banden hebben met bepaalde landen die
zijn opgenomen op internationale sanctielijsten en ii) bedrijven die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten gerelateerd
aan militaire wapens, de tabaksindustrie, gokgerelateerde activiteiten, volwassenenentertainment en fossiele
brandstoffen. Als resultaat van de toepassing van de uitsluitingen en de ESG-weging, zal de prestatie van de Index
de MSCI Netherlands IMI Index niet volgen. Deze uitsluitingslijst gebaseerd op sub-criteria is niet gelimiteerd en is
onderhevig aan wijziging.
De MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement Index wordt
gepubliceerd in EUR door MSCI en bestaat uit 55 effecten (per 29 december 2017). De samenstelling van de Index
wordt per kwartaal herzien, aan het eind van februari, mei, augustus en november en wordt dagelijks gewaardeerd.
Het is een Net Total Return index. Voor meer informatie over de Index, waaronder de samenstelling en waardering,
regels voor periodieke herwaardering en herweging, als ook de algemene methodologie van de onderliggende
MSCI indices, wordt verwezen naar www.msci.com.
Per de datum van dit Prospectus is de index nog niet opgenomen in het register van beheerders en benchmarks van
ESMA. In lijn met de Benchmarkverordening heeft de Beheerder een procedure met betrekking tot het gebruik van
benchmarks zoals gedefinieerd in de Benchmarkverordening waarin de te nemen stappen worden beschreven in het
geval een benchmark materieel wijzigt of ophoudt te bestaan.
Aangezien niet alle aandelen in de Index in euro genoteerd zijn, wordt het valutarisico toegevoegd in de
risicoparagraaf van het aanvullend prospectus van het subfonds. De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de
overige fondsgegevens zijn hieronder opgenomen.
Tot 11 april 2018

Met ingang van 11 april 2018

Vermogensbeheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Nederland N.V.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
France

Index

AEX All Tradable Alternative Weighting
Index (NR)

MSCI Netherlands IMI ESG Universal
Ex Select Global Sanctions and
Business Involvement (NTR) Index

ISIN-code

NL0006294084

NL0012727432

Symbool

BNPNF

ESGNL

Maximale op- en afslagen t.o.v. Opslag: 0,30%
de intrinsieke waarde
Afslag: 0,30%

Opslag: 0,05%
Afslag: 0,05%

Beheervergoeding

0,25%

0,75%

Aan Euronext Amsterdam is verzocht de handel en notering op Euronext Amsterdam met ingang van woensdag
11 april 2018 te doen geschieden onder de nieuwe naam met de nieuwe ISIN-code en het nieuwe symbool.
De laatste orderinleg met de oude ISIN-code is mogelijk tot maandag 9 april 2018, vóór 16:00 uur (cut-off time).
Deze orders worden afgehandeld tegen de transactieprijs die wordt berekend en openbaar gemaakt op dinsdag
10 april 2018 (omstreeks 10:00 uur).
Orders die worden ingelegd tussen maandag 9 april 2018 (16:00 uur) en dinsdag 10 april 2018 (23:59 uur) zullen
worden geannuleerd.
Vanaf woensdag 11 april 2018 (00:00 uur) is orderinleg enkel mogelijk met de nieuwe ISIN-code.
Wijzigingen BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund (‘APHIEF’) per 11 april 2018
De beheerder heeft de intentie om met ingang van 11 april 2018 de posities in andere valuta’s dan de euro niet langer
zo volledig mogelijk af te dekken naar de euro, hetgeen leidt tot een aanpassing van de index en van relevante
passages in het aanvullend prospectus van het subfonds.
Verder deelt de beheerder mee dat hij autorisatie heeft aangevraagd om de aandelen klasse Classic van APHIEF ook
aan te bieden in Luxemburg. Onder voorbehoud van deze autorisatie wordt een paragraaf toegevoegd in het
aanvullend prospectus van APHIEF.
Met ingang van 11 april 2018 luidt de index van APHIEF: ‘S&P High Income Equity Asia Pacific (EUR)(NR)’.
In de paragraaf ‘Beleid en restricties’ van het aanvullend prospectus van APHIEF vervallen de zinnen: ‘Er wordt naar
gestreefd posities in andere valuta’s dan de euro zo volledig mogelijk af te dekken naar euro. Voor de regio Asia
Pacific is dit evenwel nog niet voor alle valuta’s mogelijk of alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.‘ De volledige
tekst van deze paragraaf luidt vanaf 11 april 2018:
‘Het Subfonds stelt zich ten doel op langere termijn een hoger rendement te behalen dan de ‘S&P High Income Equity
Asia Pacific (EUR) (NR)’ index.
Binnen het kader van een evenwichtig beleggingsbeleid kan gebruik worden gemaakt van derivaten als warrants,
opties en futures, en van converteerbare obligaties.
De totale blootstelling van het Subfonds aan beleggingen in ‘Chinese A-aandelen’ via Stock Connect mag niet meer
bedragen dan 25% van het vermogen van het Subfonds.’
In de paragraaf ‘Voor wie is het Subfonds geschikt?’ van het aanvullend prospectus wordt de zinsnede verwijderd dat
dit subfonds geschikt is als kernpositie of aanvullende positie voor beleggers die ‘prijs stellen op de afdekking van
valutarisico’s die in dit Subfonds plaatsvindt’. In de risicoparagraaf wordt het valutarisico toegevoegd.
Tenslotte wordt de tabel in de paragraaf ‘Fondsgegevens’ van het aanvullend prospectus van APHIEF aangepast:
- de functie ‘Sub-Vermogensbeheerder cash management en valuta-afdekking’, die tot 11 april 2018 wordt
uitgevoerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd verdwijnt;
- de index wordt vanaf 11 april 2018 vervangen door de gewijzigde index ‘S&P High Income Equity Asia
Pacific (EUR) (NR)’.
Overige wijzigingen in het prospectus van BNP Paribas Fund III N.V.
Benchmarkverordening
Per 1 januari 2018 is de Benchmarkverordening van toepassing. Benchmarkgebruikers die onder het toepassingsgebied
van de Benchmarkverordening vallen dienen te voldoen aan de specifieke vereisten die in de Benchmarkverordening
zijn opgenomen. Hiermee verband houdend worden de Begrippenlijst in het prospectus en de aanvullende
prospectussen per 11 april 2018 aangepast.
Statutenwijziging
De op 26 februari 2018 gewijzigde statuten zullen worden opgenomen als bijlage A bij het prospectus. Dit betreft de
in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNP Paribas Fund III N.V. van 18 december 2017
goedgekeurde statutenwijziging.
De hiermee verband houdende passages in het prospectus zullen worden aangepast.
Fiscale aspecten
De subparagraaf ‘Inkomstenbelasting’ met betrekking tot in Nederland wonende particuliere aandeelhouders wordt
aangepast conform het door het parlement aangenomen Belastingplan 2018.
Registratiedocument van de beheerder
In bijlage B is een aangepast registratiedocument van de beheerder opgenomen.
Een ten opzichte van het voornemen ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt,
maar zal als onderdeel van de gewijzigde prospectus van de vennootschap zo spoedig mogelijk na 11 april 2018
beschikbaar zijn op www.bnpparibas-am.nl. Vanaf deze datum is het prospectus eveneens kosteloos op te vragen
bij BNP Paribas Asset Management, afdeling Fund Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam, e-mail:
AMNL.ClientService@bnpparibas.com.
Amsterdam, 9 maart 2018

De beheerder

