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MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, gelieve het volledige prospectus van de bevek, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de 
maandelijkse rapportering in het Nederlands te raadplegen die gratis verkrijgbaar zijn bij uw financiële dienstverlener  

Société Générale Private Banking België en op de website  
www.privatebanking.societegenerale.be

ACCENT FUND 
E U R O P E  E Q U I T Y  D B I - R D T 

Dit fonds is een compartiment van Accent Fund, een bevek naar Belgisch recht.
Société Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) is de beheermaatschappij van Accent Fund.

Het compartiment heeft als doelstelling om rendement te genereren door minstens 95 procent van het 
vermogen in aandelen van Europese ondernemingen te beleggen. Het compartiment streeft naar 
een hoog niveau van dividenden en meerwaarden uit aandelen die in aanmerking komen voor het stelsel 

van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI).

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Beleggen in Europese aandelen 
Een actief beheerd compartiment dat minstens 95 

procent belegt in een selectie van Europese aandelen.

Regelmatige inkomsten 
Een compartiment dat jaarlijks minstens 90 procent van  

de ontvangen netto-inkomsten zal uitkeren,  
om te voldoen aan het DBI-statuut.  

Het uitgekeerde dividend kan van jaar tot jaar verschillen 
en er wordt over het dividend geen garantie geboden. 

Diversificatie 
Het doel van dit compartiment is om een gediversifieerde 
portefeuille samen te stellen op het vlak van de sectoren 

en hierbij groei-opportuniteiten te benutten in  
alle segmenten van de markt.

Fiscaliteit 
Een compartiment dat uw onderneming de mogelijkheid 
biedt om te beleggen en voordeel te halen uit het stelsel 

van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI).

RISICO’S

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de 
volgende risico’s:

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het 
compartiment geld verliest wanneer een emittent, waarin 
het compartiment belegt, in gebreke blijft en niet in staat is 
zijn financiële verplichtingen na te komen.

Wisselkoersrisico: De volatiliteit van wisselkoersen kan een 
invloed hebben op de inventariswaarde van het 
compartiment.

Risico verbonden aan externe factoren: Een wijziging van 
het fiscaal regime kan een impact hebben op het 
compartiment.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante  
verliezen als het compartiment een groot belang heeft in 
een bepaalde belegging die in waarde daalt of op één of 
andere manier onder druk staat, inclusief het in gebreke 
blijven van de emittent.

RISICO- EN

RENDEMENTSPROFIEL ICBE’S

Lager risico Hoger risico

Potentieel lager  
rendement

Potentieel hoger  
rendement

1 2 3 4 5 6 7



STRATEGIE

Een gespecialiseerd team van beheerders en analisten 
selecteert aandelen met volgende kenmerken: 

 ■ Kwaliteit: Het accent ligt op ondernemingen die solide  
 fundamenten vertonen, actief zijn in groeisectoren en in  
 staat zijn om stabiele kasstromen te genereren.

 ■ Dividenden: De beheerders en analisten kiezen voor   
 aandelen van ondernemingen die een bovengemiddelde 
 dividendpolitiek hanteren.

HET BELEGGINGSPROCES

Kwantitatieve benadering

Via een kwantitatieve filter wordt het universum van 
Europese aandelen verfijnd. De filter, gebaseerd op 
parameters zoals het dividendrendement, de dagelijkse 
liquiditeit, het rendement op eigen vermogen en andere 
criteria, maakt het mogelijk een objectieve selectie te 
maken van de bedrijven die over solide fundamenten 
beschikken, een lage schuldgraad kennen en een goede 
visibiliteit bieden op toekomstige resultaten.

Fundamentele benadering

De beheerders maken een kwalitatieve screening van 
fundamentele factoren via economische modellen met 
bijvoorbeeld een nauwkeurige analyse van 
toetredingsdrempels, groeiperspectieven en andere 
sectorspecifieke factoren.

Opvolging van de risico’s

De beheerders zorgen voor een gedisciplineerde 
portefeuillesamenstelling, waarbij de volatiliteit (mate van 
koersschommelingen) van de portefeuille wordt 
verminderd via de strategie van risicopariteit (hoe hoger de 
volatiliteit van een effect, hoe kleiner het gewicht in de 
portefeuille). Een onafhankelijk team zorgt voor een 
permanente opvolging van alle risicoparameters van de 
portefeuilles.

HET STELSEL VAN DE DEFINITIEF 
BELASTE INKOMSTEN (DBI)

Het stelsel

Voor vennootschappen gevestigd in België, 
onderworpen aan de Belgische 
vennootschapsbelasting, staat de DBI-aftrek onder 
bepaalde voorwaarden toe om de verworven dividenden 
uit aandelen volledig af te trekken van de belastbare 
winst. Dit stelsel heeft als doel om de dubbele belasting 
van uitgekeerde dividenden te vermijden: een eerste 
keer als vennootschap die dividenden uitkeert en een 
tweede keer als vennootschap die dividenden ontvangt.

De DBI-bevek

Een belegging in een DBI-bevek voldoet aan de 
voorwaarden voor aftrek van de DBI. De statuten van 
een DBI-bevek voorzien in een jaarlijkse uitkering van 
minstens 90 procent van de netto-inkomsten.

Belastingvoordeel

De dividenden van een DBI-bevek geven recht op een 
DBI-aftrek, voor zover deze afkomstig zijn uit dividenden 
of meerwaarden die de DBI-bevek zelf heeft ontvangen 
en die voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek of 
belastingvrijstelling. De DBI-aftrek bedraagt 100 
procent, wat betekent dat de dividenden de facto niet 
meer worden belast voor de vennootschap die ze 
ontvangt (voor zover de inkomsten voldoen aan de 
voorwaarden voor DBI-aftrek). 

Goed om te weten

Alvorens te beleggen in een DBI-bevek, dient u contact 
op te nemen met uw fiscaal adviseur om na te gaan 
welke gevolgen een dergelijke belegging voor uw 
onderneming heeft. Als u niet belegt in naam van een 
vennootschap die gevestigd is in België en 
onderworpen is aan de Belgische 
vennootschapsbelasting, dient u na te gaan of dit type 
belegging past bij uw profiel.

EEN AANPAK IN 4 STAPPEN

Fundamentele analyse 
van ondernemingen op  

het vlak van 
groeiperspectieven.

Portefeuille die als doel 
heeft om de volatiliteit 
te verminderen via een 
risicopariteit-strategie.

BELEGGINGSUNIVERSUM KWANTITATIEVE 
BENADERING

FUNDAMENTELE 
BENADERING

SAMENSTELLING VAN DE 
PORTEFEUILLE

Het initiële 
beleggingsuniversum 

bevat de 600 
belangrijkste Europese 

aandelen.

Screening op basis 
van kwantitatieve 

criteria op het vlak van 
winstgevendheid, 

kwaliteit en andere.



DISCLAIMER
Waarschuwing

De inhoud van dit document heeft niet als doel een beleggingsdienst of een 
beleggingsadvies te verschaffen. De informatie die erin is opgenomen heeft als doel de 
lezer informatie ter beschikking te stellen die nuttig kan zijn bij het nemen van een 
beslissing. Ze vormt in geen geval gepersonaliseerde aanbevelingen. De lezer mag 
hieruit geen enkel juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies afleiden. De informatie 
over de prestaties uit het verleden die eventueel worden gereproduceerd, vormen in 
geen geval een garantie voor toekomstige prestaties. Ook mag het document niet 
worden beschouwd als een aansporing, een verzoek of een aanbod om te beleggen in 
de activacategorieën die erin vermeld staan. De lezer wordt gewaarschuwd voor het feit 
dat het doorgeven van beursorders een perfecte kennis vereist van de regelgeving en 
van de werking van de markten. Alvorens te beleggen, moet hij zich bewust zijn van de 
snelle schommelingen die zich kunnen voordoen op bepaalde markten en het 
speculatieve karakter ervan of hun gebrek aan liquiditeit. Het is mogelijk dat sommige 
activa of activacategorieën die in het document vermeld staan geen geschikte 
beleggingen zijn voor de lezer. In sommige gevallen houdt de uitgevoerde belegging zelfs 
een risico voor aanzienlijk kapitaal in dat niet op voorhand kan worden bepaald en dat 
mogelijk zelfs hoger kan zijn dan de oorspronkelijke beleggingen. Bijgevolg is de lezer, 
alvorens een beslissing te nemen om te beleggen, ertoe gehouden zich te richten tot zijn 
beleggingsadviseur of financieel tussenpersoon om gepersonaliseerd advies in te winnen 
zodat hij de kenmerken van de beoogde beleggingen kan inschatten en de bijzondere 
risico’s die inherent zijn aan deze beleggingen, teneinde te kunnen bepalen of de 
beoogde belegging verenigbaar is met zijn profiel en zijn beleggingsdoelstellingen.

Potentiële beleggingsrisico’s

Kredietrisico, wisselkoersrisico, risico verbonden aan externe factoren en 
concentratierisico.
Risico- en opbrengstprofiel volgens UCITS

Deze risico-classificatie is een synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) zoals 
vereist voor ICBE’s die voldoen aan de UCITS-regelgeving. Het compartiment is een 
absoluut-rendementcompartiment overeenkomstig de richtlijnen van het European 
Securities Committee (ESC). De SRRI werd berekend op basis van de maandelijkse 
volatiliteit over een periode van vijf jaar van portefeuilles die volgens dezelfde strategie 
beheerd worden.

De berekening van de risico- en rendementsindicator voor ICBE’s moet gebeuren 
volgens het rooster van de volatiliteitsintervallen op jaarbasis zoals hieronder voorgesteld. 
Dit rooster geeft de intervallen weer die de stijging van het risiconiveau weerspiegelen dat 
gedragen wordt door het compartiment, met andere woorden de positie van het 
compartiment op deze risicoschaal.

1 minder dan 0,50%
2 tussen 0,50% en 2% (niet inbegrepen)
3 tussen 2% en 5% (niet inbegrepen)
4 tussen 5% en 10% (niet inbegrepen)

5 tussen 10% en 15% (niet inbegrepen)
6 tussen 15 % en 25 % (niet inbegrepen)
7 meer dan 25%

OVER SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
De beheermaatschappij Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) is een in Luxemburg gevestigde dochteronderneming 
van Société Générale Bank and Trust. SGPWM werd in 2009 opgericht en beheerde in februari 2018 een vermogen van bijna 5,8 miljard 
euro.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Het is noodzakelijk het prospectus en het KIID (Key Investor Information Document) van het compartiment te raadplegen, alvorens in te 

schrijven. 

* De lopende kosten zijn gebaseerd op een schatting aangezien het compartiment in 2018 werd gelanceerd. De lopende kosten kunnen variëren van 
jaar tot jaar. 
** Enkel voor professionele beleggers. Gegevens op 01/07/2018.

Rechtsvorm Belgische bevek conform UCITS

Beheervennootschap
Société Générale Private Wealth 
Management S.A.

Delegatie van beheer Société Générale Private Banking België

Bewaarbank KBC Securities S.A.

Oorspronkelijke 
liquidatiewaarde

100 EUR 
De liquidatiewaarde van het compartiment 
wordt dagelijks gepubliceerd in De Tijd en 
l’Echo, en is ook beschikbaar op de 
website van Société Générale Private 
Banking  
(www.privatebanking.societegenerale.be).

Datum van 1ste 
liquidatiewaarde

13/07/2018

ISIN-code

Klasse C BE6305110130

Klasse E BE6305111146

Klasse R BE6305112151

Type deelbewijs Distributie

Valuta EUR

Minimale inschrijving

Klasse C 1 deelbewijs

Klasse E Min. 1,5 miljoen EUR

Klasse R Min. 10 miljoen EUR**

Waardering Dagelijks

Inschrijvingen/
Terugkopen

Dagelijks

Vervaldag Geen

Instapkosten Max. 2%

Lopende kosten (per 
jaar)*

Klasse C 1,37%

Klasse E 0,87%

Klasse R 0,78%

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de 
persoonlijke situatie van de belegger en 
kan na verloop van tijd veranderen.

TOB: 0% bij het distributiedeelbewijs.

Roerende voorheffing:

- Dividenden: natuurlijke personen betalen 
op het dividend 30% roerende voorheffing.

Klachtendienst

In geval van klachten kunt u zich in de 
eerste plaats wenden tot uw financieel 
adviseur of tot de dienst 
klachtenmanagement, Kortrijksesteenweg 
302, 9000 Gent; of via e-mail tot 
customercare@sgpriv.be. Indien u geen 
genoegdoening krijgt, kunt u contact 
opnemen met de Ombudsman in 
financiële geschillen, Ombudsfin vzw - 
North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 
1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, INGESCHREVEN IN HET HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSREGISTER VAN 
LUXEMBURG ONDER NR. B60.963 EN GEVESTIGD TE 11, AVENUE ÉMILE REUTER L-2420 LUXEMBURG.
TEL.: (+352) 47 93 11 1.
BEHEERMAATSCHAPPIJ DIE ERKEND IS DOOR EN ONDER HET TOEZICHT VALT VAN
DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (‘’CSSF’’, LUXEMBURGSE 
TOEZICHTHOUDER), GEVESTIGD TE 110, ROUTE D’ARLON L-2991 LUXEMBURG

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
FINANCIËLE DIENSTVERLENING BELGIË
KORTRIJKSESTEENWEG 302 - 9000 GENT
T +32 9 242 22 22
F +32 9 242 22 44
E INFO@SGPRIV.BE
BE 0415 835 337 RPR GENT


