
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 fonds wenst te beleggen.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

AccentFundEquityWorldstreeftnaareenrendementdoorminimaal
85% van zijn vermogen te beleggen in een wereldwijde selectie
van aandelen. Het fonds 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 fonds nooit meer dan 20% van zijn
vermogen beleggen in één sector. Omdat het fonds vooral bestemd
is voor de Europese belegger belegt het voor minstens 50% in
deEuropeseaandelenmarkten.Beleggingen ingroeilandenbehoren
ook tot de mogelijkheden, maar zullen nooit meer uitmaken dan
25% van het fonds. 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 fonds. Om het aandelen-en
deviezenrisico van het fonds in te dekken kan eventueel beroep
gedaan worden op derivaten.

Elke investeerder kan op ieder moment de terugbetaling van zijn
aandelen vragen. De netto-inventariswaarde wordt elke donderdag
berekend op basis van de beurskoersen op de sluitingsdag van
de ontvangst van de orders. Deze afsluitingsdag is elke woensdag
in België om 12u00 die voorafgaat aan de berekening van de
nieuwe netto-inventariswaarde.
Het fonds biedt kapitalisatiedeelbewijzen aan. Deze deelbewijzen
keren geen dividend uit, maar herbeleggen het jaarlijkse resultaat.
Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers
die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

� Lager risico Hoger risico �

� Doorgaans lagereopbrengst Doorgaans hogere opbrengst �
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Ditcijfer isbepaaldopbasisvanhetverleden.Historischegegevens,
gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd
een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en
opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd
variëren.
De laagstecategoriebetekentnietdater sprake isvaneen risicoloze
belegging.

Accent Fund Equity World valt onder zijn huidige categorie omwille
van zijn blootstelling aan de aandelenmarkten.
Het gebruik van derivaten is toegelaten om bepaalde marktrisico’s
af te dekken of om snel de globale allocatie te wijzigen binnen
de toegestane grenzen. In deze context heeft de aanwezigheid
van derivaten geen impact op het risicoprofiel van de portefeuille.
Beschrijving van risico’s die van wezenlijke relevantie zijn maar
niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze in de indicator zijn
opgenomen:
Wisselrisico: wisselkoersschommelingen tussen valuta’s of het
omwisselen van de ene valuta naar de andere kunnen de waarde
van de beleggingen van het fonds zowel doen stijgen als dalen.
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Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend

Instapvergoeding 2,00%

Uitstapvergoeding geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw investering zou kunnen
worden afgehouden. Informeer bij uw financieel adviseur of
distributeur naar de werkelijke bedragen die zij kunnen heffen.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken

Lopende kosten 1,52%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding geen

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten
van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de
belegging.
− De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In

sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen.
Ukandefeitelijke instap-enuitstapvergoedingenvanuwfinancieel
adviseur of distributeur vernemen.

− 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
sluituit:prestatievergoedingenalsookportefeuilletransactiekosten
behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding betaald
door het fonds voor het kopen en verkopen van stukken van
een andere ICB.

− Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het
prospectus.

In het verleden behaalde resultaten
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De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het
fonds weer.
− Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor

de toekomst.
− De voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met

de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen
van de rechten van deelneming.

− Het fonds werd opgericht in 1998.
− Het resultaat werd berekend in EUR.

Praktische informatie

De bewaarder van dit fonds is KBC Securities N.V., Havenlaan 12, 1080 Brussel.
Meer informatie over het fonds alsook het prospectus en het laatste jaarverslag of halfjaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in het
Nederlands in de kantoren van de financiële dienstverlener Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent,
alsook via de website www.privatebanking.societegenerale.be.
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).
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een aandelenklasse van een compartiment van Accent Fund, een bevek
naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Compartimenten hebben gescheiden activa en passiva.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de hele bevek.
U heeft het recht om uw deelbewijzen van dit compartiment te ruilen voor deelbewijzen van een ander compartiment van Accent
Fund. Meer informatie hierover kan u in het prospectus terugvinden.
Het fonds kan andere aandelencategorieën omvatten. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.
Dit fonds 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 omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Société Générale Private Wealth Management SA 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 de ICBE is.
De informatie over het geactualiseerde beloningsbeleid van de beheermaatschappij is beschikbaar op de websites https://
www.fundsquare.net en https://sgpwm.societegenerale.com/uploads/tx_bisgfunds/UNKNWN-2016-05-01-FR-00-2016-09-28-
42271815.pdf. U kan de tekst ook verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Société Générale Private Banking. Dit beleid beschrijft met
name de berekeningsmethode van de beloningen en voordelen van bepaalde salariscategorieën en de entiteiten die verantwoordelijk
zijn voor de toekenning ervan.
Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de FSMA. Aan Société Générale Private Wealth
Management SA is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de CSSF.

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 1 februari 2018.


