
RENDEMENTEN PER KALENDERJAAR* (DEELBEWIJS KAP)

Bron: Royal Bank of Canada (RBC)

Per 10/09/2009 werd een split doorgevoerd op de bestaande

kapitalisatie-deelbewijzen van het compartiment. Verhouding: 1 oud/

2 nieuwe deelbewijzen. De koers werd hierbij aangepast naar 50%.

RISICOPROFIEL

De huidige risicoklasse van het compartiment is 3. Deze risico-

classificatie is een synthetische risico- en rendementsindicator

(SRRI). De SRRI werd berekend op basis van de maandelijkse

volatiliteit over een periode van vijf jaar.

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de volgende

risico’s:

▪ Marktrisico: een belegger kan verlies lijden door factoren die

nadelig zijn voor de prestaties van de financiële markten.

Diversificatie kan die risicofactoren niet uitsluiten. Het

compartiment biedt geen kapitaalgarantie. Het rendement is

onderhevig aan marktschommelingen, waardoor het belegde

kapitaal mogelijk niet kan worden terugbetaald.

▪ Kredietrisico: er is de mogelijkheid dat het compartiment geld

verliest wanneer een emittent niet meer aan zijn financiële

verplichtingen kan voldoen, zoals de betaling van de rente op een

instrument of de terugbetaling van de hoofdsom.

▪ Inflatierisico: het compartiment bevat verschillende obligaties

waardoor het gevoelig is voor een aantrekkende inflatie. Stijgende

inflatie of inflatieverwachtingen kunnen de marktrente doen stijgen

waardoor de obligatiekoersen dalen. Dit kan de waarde van het

compartiment negatief beïnvloeden.

▪ Wisselrisico: wisselkoersschommelingen tussen valuta’s of het

omwisselen van de ene valuta naar de andere kunnen de waarde

van de beleggingen van het compartiment zowel doen stijgen als

dalen.

EVOLUTIE VAN DE INVENTARISWAARDE* (DEELBEWIJS KAP)

Bron: Bloomberg, referentieperiode 25/04/2008 – 25/04/2018.

BASISGEGEVENS

BELEGGINGSBELEID

Accent Fund Bonds heeft als doelstelling een evenwichtig gespreide

obligatieportefeuille te beheren. De obligaties die in het

compartiment opgenomen worden, moeten van hoge kwaliteit zijn

(Kredietkwaliteit moet minimum AA-* zijn volgens kredietbeoordelaar

Standard & Poor’s). Het compartiment heeft de mogelijkheid om te

beleggen in staatsleningen, bedrijfsobligaties en obligaties

uitgegeven door financiële instellingen. Minimaal 80% van het

compartiment moet steeds in euro belegd zijn.

*www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings

Lager risico

Potentieel lagere rendementen

Hoger risico

Potentieel hogere rendementen

1 2 3 4 5 6 7

Bron: RBC, 25/04/2018. (1) Cumulatief rendement (2) Actuarieel

rendement op jaarbasis.

* Evolutie- en rendementscijfers zijn na aftrek beheerskosten, maar

voor instapkosten en taksen berekend. Prestaties uit het verleden

zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Evolutie- en

rendementscijfers in euro, inclusief eventuele herbelegging van de

uitkeerbare winst.

ACCENT FUND 

ACCENT FUND BONDS C 25-04-2018

RENDEMENTEN (DEELBEWIJS KAP)

Rendement sinds 01/01/2018 (1) -0,69%

Rendement op 3 jaar (2) -1,26%

Rendement op 5 jaar (2) 0,58%

Rendement op 10 jaar (2) 2,48%

Rendement sinds oprichting (2) 2,55%

UITBETAALDE DIVIDENDEN (DEELBEWIJS DIS)

Dividend Betaaldatum Bedrag

Dividend nr. 1 26/03/2010 2,89 EUR bruto

Dividend nr. 2 25/03/2011 7,06 EUR bruto

Dividend nr. 3 05/04/2012 2,95 EUR bruto

Dividend nr. 4 04/04/2013 10,27 EUR bruto

Dividend nr. 5 02/04/2015 3,00 EUR bruto

Dividend nr. 6 31/03/2016 1,75 EUR bruto

Dividend nr. 7 06/04/2017 3,26 EUR bruto

Compartiment binnen Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht

Internationaal gespreid obligatiefonds

Intekenen kan vanaf 10 aandelen

Netto-activa compartiment 14.418.156,38 EUR

Code ISIN C KAP (opgericht 18/01/2001) BE0175819557

Code ISIN C DIS (opgericht 23/09/2009) BE0948838819

Netto-inventariswaarde KAP 193,13 EUR

Netto-inventariswaarde DIS 160,24 EUR

Eindvervaldag Geen
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FISCALITEIT

Beurstaks

▪ Distributiedeelbewijs: 0%

▪ Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% bij verkoop (max. 4000 EUR)

Roerende voorheffing:

▪ Meerwaarden: Aangezien het compartiment meer dan 10% van

zijn vermogen belegt in schuldvorderingen betalen natuurlijke

personen die ingeschreven hebben op het

kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op

inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks

voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.

▪ Dividenden: Bij het distributiedeelbewijs wordt 30% roerende

voorheffing afgehouden op het dividend.

Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van

België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale

situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie

en kan in de toekomst wijzigen.

KOSTEN

A. Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden

aangerekend:

▪ Instapvergoeding: 2,00%

▪ Uitstapvergoeding: geen

B. Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment

worden onttrokken:

▪ Lopende kosten:

- Kapitalisatiedeelbewijs: 0,83%

- Distributiedeelbewijs: 0,82%

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten

van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en

distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële

groei van de belegging.

▪ De instap- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In

sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet

betalen.

▪ Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in

december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de

uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van

jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook

portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap-

en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het

kopen en verkopen van stukken van een andere ICB.

▪ Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het

prospectus.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bewaarder van dit compartiment is KBC Securities N.V., Havenlaan 12, 1080 Brussel.

Voorafgaand aan elke inschrijving, dient de belegger kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Het prospectus, de KIID en de laatste

periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking. Société Générale

Private Banking is promotor van de bevek en verzorgt de financiële diensten. Documenten zowel in Nederlands als Frans beschikbaar.

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en is eveneens beschikbaar via de

website van Société Générale Private Banking (www.privatebanking.societegenerale.be).

In geval van klachten kunt u zich in de eerste plaats wenden tot de dienst klachtenmanagement Société Générale Private Banking:

customercare@sgpriv.be. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman: ombudsman@ombudsfin.be.

Portefeuillesamenstelling per 25 april 2018
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ACCENT FUND 

ACCENT FUND BONDS C 25-04-2018

Allocatie (%)

Bedrijfsobligaties 46,58

Overheidsobligaties 40,27

Obligatiefondsen 8,57

Index tracker 0,86

Liquiditeiten 3,73

Spreiding per vervaldag (%)

Minder dan 2 jaar 21,93

Tussen 2 en 5 jaar 46,01

Meer dan 5 jaar 32,06

Spreiding per valuta (%)

Euro 86,80

Amerikaanse dollar 6,92

Noorse kroon 4,75

Britse pond 1,53

Top 10 holdings (%)

Bundesrepub. 0,500 16/01/15-15/02/25 5,45

Amundi FDS Euro Inflation BD CL.K 4,69

France Oat 3,500 09/02/10-25/04/20 4,64

US Treasury 30/01/15-15/01/25 4,18

Proct&Gamble 2,000 16/08/12-16/08/22 4,16

Caisse D’Amort 4,375 25/07/06-25/10/21 4,09

IPIC GMTN Ltd 3,625 30/11/12-30/05/23 3,98

AXA World Global Inflation USD 3,87

Land Berlin 3,125 17/08/11-17/08/21 3,72

Frei Hans Bremen 1,375 28/04/14-28/04/21 3,69


