
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken
kunt beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wenst te beleggen.

LOW CARBON 100 EUROPE PAB®, subfonds van BNP PARIBAS EASY
Klasse ''UCITS ETF Capitalisation'' - ISIN-code LU1377382368
Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds is een passief beheerd indextrackerfonds.

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Low Carbon 100 Europe PAB® (NTR) Index (de Index ) te volgen (met een maximale tracking error* van 1%) door te
beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie), of in
een selectie van aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Index (geoptimaliseerde replicatie).

Als er wordt belegd in een sample, kan de tracking error van het Compartiment hoger zijn.
De Index is samengesteld uit Europese bedrijven die zijn geselecteerd op basis van de mogelijkheden en risico's die gepaard gaan met de klimaattransitie, terwijl
tegelijkertijd wordt geprobeerd om doelstellingen die verband houden met het Akkoord van Parijs na te leven, te weten de koolstofintensiteit met minimaal 50% te
verminderen ten opzichte van het oorspronkelijke beleggingsuniversum en een extra doelstelling te behalen, namelijk jaarlijks 7% koolstofarmer te werken. Bijgevolg
worden activiteiten met fossiele brandstoffen uitgesloten van de Index.
De aanpak die hier wordt ingezet is de “best-in-class'’-aanpak (deze aanpak duidt in ieder sector de koplopers aan op basis van de beste ESG-werkwijze, terwijl de
bedrijven die grote risico's met zich meebrengen en de ESG-normen niet naleven die zijn vastgesteld door de beheerder van de index en gespecialiseerde partners).
De niet-financiële strategie van de Index kan methodologische beperkingen omvatten, zoals het risico met betrekking tot ESG-beleggingen of een herschikking van de
Index. U vindt meer informatie over de index, de samenstelling, berekening, methodologie en de regels voor periodieke controle en herbalancering op
www.euronext.com.

*De tracking error is een risico-indicator die meet hoe nauw een fonds het rendement van zijn Index volgt.
De inkomsten worden systematisch herbelegd.
De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen) zoals beschreven in het prospectus.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7

• Historische gegevens bieden niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor de
toekomst.
• De risicocategorie van een fonds is een indicator maar geen doel of garantie
en kan veranderen na verloop van tijd
• De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
•Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd?
De risicocategorie is gerechtvaardigd door het feit dat er voornamelijk in
aandelen wordt belegd, waarvan de waarde aanzienlijk kan fluctueren. Deze
fluctuaties zijn op korte termijn dikwijls volatieler.
• Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingstermijn.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden niet
voldoende weergegeven door de indicator:

• Sommige markten zijn minder gereguleerd
dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met
bewaarneming en liquidatie voor het fonds op deze markten gepaard kunnen
gaan met een hoger risico.
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Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen
de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

3,00%3,00%

Deze zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen
betaalt u mogelijk minder. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.

(*) Het cijfer van de is gebaseerd op de kosten die zijn vastgesteld op
oktober 2021.
Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat niet:
• De portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap-/uitstapvergoedingen
die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in andere
instellingen voor collectieve belegging.

Daarnaast kan de inschrijvings-, omzettings- of terugkooporder van de belegger
onderworpen zijn aan een antiverwateringsheffing (maximaal 0.3% voor inschrijving of
omzetting in, en maximaal 0.06% voor terugkoop of omzetting uit) die aan het subfonds
wordt betaald om de transactiekosten te dekken.

Omzettingen zijn niet toegelaten.

.

3,00%3,00%

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden
ingehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald).
Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden onttrokken

0,30% (*)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken

Niet van toepassing

In het verleden behaalde resultaten

• Deze rendementsgegevens gelden voor de aandelenklassen waarvan de IW
continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december.
• In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
• Bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten is rekening
gehouden met de lopende kosten van het Fonds. Er is geen rekening gehouden
met de instap-/uitstapvergoedingen.
• De klasse van deelnemingsrechten is geïntroduceerd op 2017.
• De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
• De rendementsopbrengsten zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde, met
herbelegging van uitkeerbare inkomsten.
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LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF

Benchmark

A: 10/2008-06/2017: Na een verrichting op effecten op 02/06/2017 zijn de getoonde resultaten de

gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten en vergoedingen van BNP PARIBAS EASY LOW

CARBON 100 EUROPE EUROPE PAB UCITS ETF.

Praktische informatie

Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

Meer informatie over het Fonds, met inbegrip van het recentste prospectus, de recentste gepubliceerde prijzen van de aandelen, het jaarverslag en het
halfjaarverslag, is kosteloos beschikbaar in het Engels bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg of online via .

•

De Luxemburgse belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.•

Informatie over het bijgewerkte beloningsbeleid (inclusief een beschrijving van hoe de beloning en bonussen worden berekend), de identiteit van de mensen die
verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en bonussen evenals de samenstelling van het beloningscomité is beschikbaar op de website

. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek verkrijgbaar.

•

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend,
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

•

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2022.
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