
 

 

 

 

Inlegvel bij het Prospectus ASR Mixfondsen d.d. 5 
september 2018 
BNP Paribas Asset Management (BNP AM) heeft op 28 juni 2019 aangekondigd om een wijziging door 

te voeren in haar beleggingsfondsen.  BNP AM heeft besloten om haar Luxemburgse fondsen te 

stroomlijnen waarbij: 

• Alle Parvest fondsnamen worden gewijzigd in BNP Paribas Funds fondsnamen; 

• Alle vlaggenschipstrategieën in de BNP Paribas Funds fondsen worden geconsolideerd om de 

organisatie te vereenvoudigen; 

• BNP Paribas Funds fondsen in lijn worden gebracht met het ESG beleid van BNP AM; 

• Het verwijderen van dubbele fondsen, fondsen met kleine activa en slecht presterende 

fondsen. 

 

Op 15 november 2019 heeft BNP AM aangekondigd om het BNP Paribas L1 Equity Europe te fuseren 

met het BNP Paribas Funds Europe Equity. Deze fusie heeft van invloed op het ASR Mixfonds V. Deze 

wijziging heeft geen invloed op het beleggingsbeleid van het fonds.  

 

Hiertoe worden de volgende passage aangepast op pagina 70, hoofdstuk 13 ‘supplementen per sub-

fonds’, sub-hoofdstuk ASR Mixfonds V van het prospectus: 

 

Oude tekst: 

Aandelen Europa – BNP Paribas L1 Equity Europe  

BNP Paribas L1 Equity Europe belegt minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen of verwante 

effecten van bedrijven met hoofdzetel in Europa. Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan belegd 

worden in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde 

dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen, 

en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE’s of ICB's.  

  

Nieuwe tekst: 

Aandelen Europa – BNP Paribas Funds Europe Equity 

Dit sub-fonds belegt te allen tijde ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige 

effecten die zijn uitgegeven door een beperkt aantal bedrijven waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 

in een lidstaat van de EER, met uitzondering van de landen die niet meewerken aan de strijd tegen 



fraude en belastingontduiking, en die gekenmerkt worden door de kwaliteit van hun financiële structuur 

en/of potentieel voor winstgroei. 

 

Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, 

geldmarktinstrumenten of contanten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldbewijzen van alle 

aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, 

in ICBE's of ICB's. 

 

De beleggingsbeheerder past ook het duurzaam beleggingsbeleid van BNP PARIBAS ASSET 

MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met Environmental, Social and Governance (ESG) criteria in 

de beleggingen van het subfonds. 

 

De bovengenoemde wijziging heeft ten gevolg dat het prospectus van ASR Mixfondsen d.d. 5 

september 2018 geen correcte weergave meer geeft; het prospectus dient op dit specifieke onderdeel 

daarom in samenhang met dit inlegvel worden gelezen,  het inlegvel d.d. 14 mei 2019 en 14 maart 

2019. 
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