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Beleggingsbeleid Kerngegevens
Type fonds:
Aandelenklasse:
Valuta: EUR
Netto activa in Euro:
Oprichtingsdatum:
Noteringsfrequentie:
Looptijd compartiment

Activa spreiding
Aandelen
Thesaurie

Regio spreiding
Noord-Amerika
Eurozone
West-europa ex euro
Azië ex Japan
Japan
Andere

Sector spreiding
Technologie
Industrie
Consumptie
Gezondheidszorg
Beleggingsfonds
Andere

Munt spreiding
USD
EUR

Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. CHF
JPY
GBP
Andere

Top 10 aandelenposities
ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD DIS
APPLE INC
MICROSOFT CORP
NESTLE SA-REG
ALPHABET INC-CL C
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF
AMAZON.COM INC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Totaal

YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
6,99% -4,11% 13,68% 6,71%

100,1%

C+F World Equities - C

C+F World Equities streeft naar vermogensgroei, waarbij erop wordt toegezien dat de houders van distributiedeelbewijzen die zijn onderworpen aan
de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. Het rendement van het fonds hangt
af van de prestaties van de aandelenmarkten, wisselkoersschommelingen en alle andere economische factoren. De duur van de periode waarin u uw
aandelen in bezit hebt, wordt hieronder besproken in het gedeelte: “Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?” Het fonds belegt
voornamelijk in aandelen wereldwijd. Het fonds is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding. Het
fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de prestaties van het fonds wordt vergeleken met
een samengestelde benchmark: 40% Solactive Europe 600 Net Return Index, 40% Solactive US Large & Midcap Net Return Index, 15% Solactive GBS
Emerging Markets All Cap USD Net Return Index, en 5% Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Net Return Index. De samenstelling van de portefeuille
kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark. U kan op elke Belgische beursdag op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw
deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. U heeft het recht uw deelbewijzen om te
ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van het fonds. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan
u bekomen in het prospectus via www.cadelam.be. De activa en passiva van de verschillende compartimenten van het fonds zijn gescheiden. Bijgevolg
zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft
niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de
omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in
overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Ondernemingen met een ESG risico score die de
drempel van een ‘ernstig risico’ overschrijden worden niet in aanmerking genomen bij de selectie van de beheervennootschap. Voor de definiëring van
de drempelwaarde wordt verwezen naar het exclusiebeleid te vinden op www.cadelam.be/nl/documenten/. Naast de uitsluiting wordt de ESG score
integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De beheervennootschap houdt de gemiddelde ESG risicoscore van het fonds zo laag
mogelijk door beleggingen met een hoog risico score te onderwegen en deze met lage risicoscores te overwegen. De ESG Score integreert ecologische
en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector
of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op
www.cadelam.be/nl/documenten/. Het fonds kwalificeert als een artikel 8 fonds onder SFDR. Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten.
Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken
(bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen).
Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de
indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een dynamisch
risicoprofiel. De belegger houdt er rekening mee dat hij geheel of gedeeltelijk de inleg kan verliezen. Beleggen in het compartiment is geschikt voor
zowel de beginnende belegger met tenminste enige kennis van de financiële markt en producten als de gevorderde belegger. De beginnende belegger
is in ieder geval in staat om op basis van de aan hem verschafte, of wettelijk voorgeschreven documentatie, een weloverwogen beleggingsbeslissing te
maken. Het fonds heeft geen eindlooptijd en kan enkel stop gezet worden door de aandeelhouders zelf. Er kan tot vereffening overgegaan worden bij
besluit door een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ingeval het fonds wordt ontbonden, zal een vereffenaar tot de vereffening overgaan. De
opbrengst van de vereffening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders evenredig met hun aandelen.

Aandelen
C

5.278.549.819€        
9 juni 2017
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Netto rendement per kalenderjaar (1 jan - 31 dec) van C+F World Equities C Kap

Bron: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Netto actuarieel rendement van C+F World Equities C Kap

C+F World Equities C Kap

De vermelde rendementscijfers en de grafiek van de evolutie van de NIW zijn gebaseerd op historische gegevens en handelen over de voorbije jaren. Zij hebben een beperkte
waarde en houden geen rekening met herstructuringen. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met
uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen die niet aan het fonds toekomen. YTD is de periode van 1 januari van het huidige jaar tot laatste dag van het
meest recente kwartaal. Historische rendementen op minder dan 1 jaar worden als gecumuleerde rendementen weergegeven.

Bron: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV
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Publicitaire mededeling

Risicoprofiel

Kerngegevens
Een compartiment van de UCITS BEVEK naar Belgisch recht "C+F NV"
Instapkosten max 2% Minimum inleg:
Uitstapkosten 0% Beurstaks (max 4.000€): 
Lopende kosten 2,1% Distributieaandelen:

Kapitalisatieaandelen:

Aandelenklassen ISIN-codes NIW Cadelam NV (België)
Kapitalisatie BE6295855702  €       130,88 Financieel Beheer: Cadelam NV (België)
Distributie BE6295856718  €       115,09 Financiële dienstverlener: Delen Private Bank NV (België)

Disclaimer

1 2 3 4 5

C+F World Equities - C
 31/03/2023

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers
verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat
betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden, geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

6 7

Lager risico Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar. Het
daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt
minder terugkrijgen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds die niet (voldoende)
weergegeven worden door deze risico-indicator: 

Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en de mogelijkheid bestaat dat meer
dan 50% van de portefeuille wordt belegd in een andere munt, waardoor er een hoog risico
bestaat op de wisselkoers.

- Euro

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw
gehele inleg kunnen verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

1,32% (enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken)
Tarief roerende voorheffing: 30%

De lopende kosten zijn inclusief transactiekosten en gebaseerd op uitgaven in het afgelopen
kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. Voor meer
informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf ‘kosten ten laste
van het compartiment’ van het prospectus. 

Indien het fonds voor meer dan 10% belegt in schuldvorderingen zoals
gedefinieerd in artikel 19bis WIB92, is bij een verkoop een bevrijdende
roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de inkomsten die voortkomen
uit deze schuldvorderingen.

Beheervennootschap:

Publicatie van de NIW: De Tijd, L’Echo, Bloomberg, Morningstar, La Libre, www.beama.be,
www.cadelam.be

Dit is een publicitair document. Wij wijzen u op de noodzaak om de prospectus en het essentieel informatiedocument (KID) te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al
dan niet in dit compartiment wenst te beleggen. De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Nederlands), essentieel informatiedocument (KID) (beschikbaar in het Frans en in het
Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans en et Nederlands) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be/nl-be/fondsen of te verkrijgen in de kantoren van
Delen Private Bank NV. De essentieel informatiedocument (KID) is bij wet voorgeschreven, en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen van dit
compartiment. Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link: https://www.delen.bank/hubfs/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-
nl.pdf?hsLang=nl-be (beschikbaar in het Nederlands). 

De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging  stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van
Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. 

Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelam.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van
uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen.
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