
Compartiment binnen Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht

Internationaal georiënteerde aandelen-ICB (met klemtoon op 

Europese waarden)

Intekenen kan vanaf 10 aandelen

Netto-activa compartiment 26.542.219,67 EUR

Code ISIN C KAP (opgericht 06/05/1998) BE0167678623

Netto-inventariswaarde KAP 289,62 EUR

Eindvervaldag Geen

BELEGGINGSBELEID

Accent Fund Equity World streeft naar een rendement door

minimaal 85% van zijn vermogen te beleggen in een wereldwijde

selectie van aandelen. Het compartiment heeft een langetermijn-

beleggingspolitiek en bekommert zich minder om de eventuele

marktschommelingen op korte termijn. De portefeuille is evenwichtig

verdeeld over verschillende regio’s en sectoren. Daarom zal het

compartiment nooit meer dan 20% van zijn vermogen beleggen in

één sector. Omdat het compartiment vooral bestemd is voor de

Europese belegger belegt het voor minstens 50% in de Europese

aandelenmarkten. Beleggingen in groeilanden behoren ook tot de

mogelijkheden, maar zullen nooit meer uitmaken dan 25% van het

compartiment.

De aandelenselectie gebeurt hoofdzakelijk op fundamentele criteria.

Dit betekent dat de selectie vooral zal gebaseerd zijn op elementen

als winstgroei, waardering en sterkte van de balans. Aandelen van

bedrijven die duidelijke inbreuken plegen op sociale, ethische of

milieureglementeringen komen niet in aanmerking voor opname in

het compartiment. Om het risico van het compartiment in te dekken

kan eventueel beroep gedaan worden op derivaten.

RENDEMENTEN PER KALENDERJAAR* (DEELBEWIJS KAP)

Bron: Royal Bank of Canada (RBC)

RISICOPROFIEL

De huidige risicoklasse van het compartiment is 5. 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.

▪ 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.

▪ Liquiditeitsrisico: de mogelijkheid dat een positie in de

portefeuille niet onder een bepaalde kostenlimiet en binnen een

voldoende korte termijn kan worden verkocht, vereffend of

afgewikkeld.

EVOLUTIE VAN DE INVENTARISWAARDE* (DEELBEWIJS KAP)

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

BASISGEGEVENS

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.
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RENDEMENTEN (DEELBEWIJS KAP)

Rendement sinds 01/01/2018 (1) -2,25%

Rendement op 3 jaar (2) -2,31%

Rendement op 5 jaar (2) 4,90%

Rendement op 10 jaar (2) 2,57%

Rendement sinds oprichting (2) 0,93%
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FISCALITEIT

Beurstaks

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

Roerende voorheffing:

▪ Meerwaarden: 0%

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: 1,52%

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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Allocatie (%)

Aandelen 92,76

Gestructureerde producten 1,87

Liquiditeiten 5,36

Geografische spreiding (%)

Eurozone 44,73

Noord-Amerika 29,16

Europa ex-euro 20,08

Gediversifieerd 3,05

Azië & Verre oosten 1,97

Japan 1,01

Spreiding per valuta (%)

Euro 46,41

Amerikaanse dollar 32,90

Britse pond 9,50

Zweedse Kroon 4,53

Andere 6,65

Top 10 holdings (%)

LVMH 2,53

Royal Dutch Shell 2,51

Samsung Electronics 2,47

Nike Inc 2,37

GBL 2,27

Continental 2,25

KBC Groep 2,25

Alphabet Inc 2,17

Citigroup 2,14

Berkshire Hathaway 2,13


