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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Een obligatieportefeuille die hoofdzakelijk is belegd in 
schuldinstrumenten met variabele rente, 

genoteerd in euro.

Een fonds dat hoofdzakelijk is belegd in obligaties van 
het type “Investment Grade”, uitgegeven door bedrijven, 

overheden of overheidsinstellingen.

Een lage rentegevoeligheid: 
het fonds streeft ernaar het renterisico te 

verminderen door obligaties te selecteren met een 
gemiddelde restlooptijd van minder dan een jaar.

Een beheer van de duratie dat tot doel heeft 
het rendement te optimaliseren en de 

volatiliteit te beperken.

Een gedisciplineerde samenstelling 
van de portefeuille, gecombineerd met permanente 

opvolging van de risico’s.

Een ervaren beheerteam dat een beroep kan doen op 
de obligatiespecialisten en strategen van Société 

Générale Private Banking.

RISICO’S

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.

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.

Tegenpartijrisico
Het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft voordat alle 
betalingen in het kader van de transactie werden 
uitgevoerd.

Operationeel risico
Het risico op een storing of vertraging in het systeem, de 
processen en de controles van het compartiment of de 
dienstverleners daarvan, waardoor het compartiment 
verlies kan lijden.

Concentratierisico
Het risico te worden blootgesteld aan aanzienlijke verliezen 
indien het compartiment een belangrijke positie heeft in 
een investering die een daling van zijn waarde zou 
ondergaan of die op een andere manier beïnvloed zou 
worden, met inbegrip van het in gebreke blijven van de 
emittent.

M E E R  I N F O R M A T I E

Voor meer informatie, gelieve het volledige prospectus 
van de SICAV en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) 

in het Nederlands te raadplegen die gratis verkrijgbaar 
zijn bij uw financiële dienstverlener Société Générale 

Private Banking België en op de website 
www.sgpwm.societegenerale.com

MOOREA FUND
F L O A T I N G  R A T E  I N C O M E

Het fonds is een compartiment van de SICAV Moorea Funds naar Luxemburgs recht. 
Société Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) is de beheermaatschappij 

van Moorea Fund.

Het fonds streeft ernaar het kapitaal te verhogen via een dynamische blootstelling aan in euro 
genoteerde obligatie-instrumenten met variabele rente.



DOELSTELLINGEN

Moorea Fund – Floating Rate Income streeft ernaar 
rendement te genereren en het kapitaal te verhogen via 
een dynamische blootstelling aan in euro genoteerde 
schuldinstrumenten met variabele rente.

Het fonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten met 
variabele rente en voor minstens 50% in ’Investment 
Grade’ obligaties, genoteerd in euro en uitgegeven door 
bedrijven, overheden of overheidsinstellingen. 

De portefeuille zal een gemiddelde modified duration van 
minder dan 1 jaar aanhouden.

RENDEMENTSFACTOREN

Traditionele kortlopende obligaties met variabele rente

Obligaties met variabele coupon: Hybride 
bedrijfsobligaties, achtergestelde obligaties van 

verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen

Gestructureerde kredietproducten met variabele 
coupon

    OPTIMALISERING 
    VAN HET RISICO

Max 30% in niet-beursgenoteerde instrumenten of 
High Yield

Max 25% in financiële achtergestelde obligaties

Max 20% in gestructureerde producten

Blootstelling 100% in euro 

Gemiddelde restlooptijd van minder dan 1jaar

EEN OBLIGATIEFONDS OM VAN DE 
RENTESTIJGING TE PROFITEREN

Moorea Fund – Floating Rate Income werd ontwikkeld om 
in een omgeving van stijgende rente te profiteren 
door te beleggen in:

• instrumenten met variabele rente (FRN): met een 
rentegevoeligheid van bijna nul en rendementen die 
geïndexeerd zijn op de kortetermijnrente, hebben deze 
instrumenten een risico-rendementsprofiel dat is 
aangepast aan een omgeving van stijgende rente;

• hoogrentende (High Yield) obligaties met korte 
duratie: deze obligaties bieden nog steeds een 
aantrekkelijk rendement. Door op emissies met korte 
restlooptijd te focussen, tracht de 
portefeuillebeheerder de volatiliteit die inherent is aan 
deze activaklasse te beperken;

• achtergestelde obligaties en gestructureerde 
producten, als aanvulling: om de prestaties van het 
fonds te verbeteren en gebruik te maken van de 
opportuniteiten van deze markt.

Om het risico te beperken past de portefeuillebeheerder 
een strikte risicocontrole toe door minstens 50% van de 
portefeuille te beleggen in kredietwaardige (Investment 
Grade) obligaties, de blootstelling aan risicovolle 
strategieën te beperken en de duratie onder controle te 
houden.

FOCUS OBLIGATIES MET VARIABELE RENTE

Een obligatie met variabele rente, ook FRN (Floating Rate Note) of “floater” genoemd, is een obligatie waarvan 
de rente varieert in functie van de evolutie van een vooraf bepaalde referentie-index. 

FRN’s worden uitgegeven door overheidsinstellingen of bedrijven en hebben meestal een looptijd van 2 tot 5 jaar. De 
rente wordt met variabele frequentie aangepast, van dagelijks tot jaarlijks, maar meestal maandelijks of driemaandelijks. 
Het belangrijkste kenmerk van een FRN is dat ze, in tegenstelling tot een traditionele obligatie, niet onderhevig is aan 
renterisico. Terwijl een houder van een vastrentende obligatie verlies lijdt als de rentes stijgen, genereren obligaties met 
variabele rente in dat geval net een hoger rendement. Ze presteren bijgevolg meestal beter dan traditionele obligaties in 
een omgeving van stijgende rente. Beleggen in FRN’s kan een opportuniteit zijn wanneer de rentetarieven laag zijn, of in 
korte tijd sterk zijn gedaald en vermoedelijk zullen stijgen.



EEN FONDS BEHEERD DOOR 
PROFESSIONELE BEHEERDERS

Een ervaren beheerteam…

Een aanzienlijk deel van de activa van onze cliënten 
zijn belegd in de obligatiemarkt. Het beleggingsteam 
beschikt over grondige ervaring bij het beheer 
van obligatieportefeuilles en dit volgens dezelfde 
beleggingsfilosofie.

…met de steun van de experten en strategen van 
Société Générale Private Banking

• Een geïntegreerd platform van obligatie-experten 
uit de hele wereld, die uitgiften van internationale privé-
emittenten opvolgen, die bedrijfsobligaties analyseren 
en selecteren op basis van hun overtuigingen en 
een grondige kredietanalyse. De transparantie en 
onafhankelijkheid van hun aanbevelingen zijn essentiële 
elementen in ons beheerproces.

• Een team van strategen, dat alle markten en 
activaklassen opvolgt, ter ondersteuning van de 
beheerder. 

NAUWGEZETTE OPVOLGING VAN DE 
RISICO’S

De opvolging van de risico’s is een van de prioriteiten 
van Société Générale Private Wealth Management. 
Portefeuillebeheer draait niet alleen om prestaties, 
het moet ook de risico’s evalueren om de 
rendementsdoelstellingen te kunnen bereiken.

Het beheerteam volgt alle risicoparameters permanent op 
(gevoeligheid, globale blootstelling aan de kredietmarkt, 
kredietrisico’s, maximale weging per emittent, maximale 
looptijd van de belegging).

“ Er is een nauwe samenwerking 
tussen het team dat verantwoordelijk 
is voor de beleggingsstrategie, het 

researchteam dat gespecialiseerd is 
in de obligatiemarkt en de ervaren 

obligatiebeheerders.“

Obligatiestrategie

Macro-economische 
omgeving

Beleggingsthema’s
Relatieve waardering
Geografische visies
Sectoranalyse

Kredietanalyse

Beleggingsuniversum

Lijst van obligaties
Criteria: land, sector, 
kapitalisatie, rating, 
kredietparameters

Kredietselectie

Modelportefeuilles

Actief beheer
Primaire markt
Secundaire markt

Portefeuille

MAANDELIJKS 
STRATEGISCH COMITÉ

Dit comité bepaalt de allocatie 
van de modelportefeuilles, 

volgens type activa, duratie, 
geografische blootstelling enz.

WEKELIJKS 
COMITÉ

De obligatieanalisten en 
portefeuillebeheerders ontwikkelen 

nieuwe beleggingsideeën en passen 
de obligatielijsten aan op basis van 

een “stock picking”-benadering.

Na de fundamentele analyse, voeren 
de portefeuillebeheerders hun 

arbitrages uit op basis van hun eigen 
analyse van de relatieve waardering 
van de voorgeselecteerde obligaties.

Strategie- en onderzoeksanalisten

Portefeuillebeheerders

W O O R D E N L I J S T

Investment Grade obligaties: obligaties die door de 
ratingbureaus een rating toegekend krijgen die gelijk 
staat met een gering risico op wanbetaling. Volgens de 
classificatie van Standard & Poor’s (S&P) moet de rating 
hoger zijn dan of gelijk aan BBB-.

High Yield obligaties: obligaties met een lagere rating 
dan Investment Grade obligaties. Deze obligaties hebben 
een hoger risico maar meestal een aantrekkelijker 
rendement dan obligaties met een hogere rating.

Achtergestelde schuld: een schuld die pas kan worden 
terugbetaald nadat de andere schuldeisers werden 
betaald. Achtergestelde schulden bieden de beleggers 
een beter risico-rendementsprofiel dan senior obligaties 
maar een minder aantrekkelijk risico-rendementsprofiel 
dan aandelen.

Duratie: maatstaf voor de gevoeligheid van een obligatie 
aan schommelingen van de rentevoeten. Hoe hoger de 
duratie, hoe gevoeliger een obligatie is voor een stijging 
of daling van de rentevoeten.



Aanbevolen minimale beleggingstermijn 3 jaar

Rechtsvorm UCITS Luxembourg SICAV

Beheervennootschap Société Générale Private Wealth Management S.A.

Toezichthoudende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Bewaarbank Société Générale Bank & Trust S.A.

Administratief agent Société Générale Bank & Trust S.A.

Accountant Deloitte

Type deelbewijs Deelbewijs RE (kapitalisatie)

Valuta EUR

Oorspronkelijke liquidatiewaarde

250 EUR
De liquidatiewaarde van het compartiment wordt gepubliceerd op de website www.fundinfo.
com en www.sgpwm.societegenerale.com. Deze is bovendien gratis beschikbaar bij uw 
financiële dienstverlener Société Générale Private Banking België. De volledige kenmerken 
staan gedetailleerd beschreven in het prospectus van het fonds, dat werd goedgekeurd 
door de CSSF.

Datum van 1ste liquidatiewaarde 27 oktober 2014

ISIN-code
- RE (kapitalisatie)
- RED (distributie)

LU1115951946
LU1115981182

Minimum aantal deelbewijzen 1 deelbewijs

Minimum inschrijvingsbedrag 250

Waardering Dagelijks

Inschrijvingen/inkopen Dagelijks

Vervaldatum Geen

Max. beheerkosten op jaarbasis* 0,40 %

Lopende kosten (per jaar)**
- RE (kapitalisatie)
- RED (distributie)

1,03%
1,13%

Inschrijvingsprovisie Max. 5%

Uitstapkosten Geen

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger en kan na verloop 
van tijd veranderen. 
TOB: bij het kapitalisatiedeelbewijs bedraagt de beurstaks 1,32% bij verkoop (max 4 000 
EUR). Bij het distributiedeelbewijs is dit 0%.
Roerende voorheffing:
- Meerwaarden: indien het fonds meer dan 10% van zijn vermogen direct of indirect belegt in 
schuldvorderingen als bedoeld in artikel 19bis WIB 92, betalen natuurlijke personen een 
roerende voorheffing van 30% op het deel van de afkoopwaarde van hun aandelen dat 
overeenstemt met de interest en de meer- of minwaarden afkomstig van de hierboven 
genoemde schuldvorderingen (de Belgische TIS-waarde). 
- Dividenden: bij het distributiedeelbewijs wordt 30% roerende voorheffing afgehouden op het 
dividend. 

Klachtendienst

In geval van klachten kunt u zich in de eerste plaats wenden tot uw financieel adviseur of tot de 
dienst klachtenmanagement Société Générale Private Banking, 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 of via e-mail: ombudsman@ombudsfin.be (www.
ombudsfin.be).

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. De SICAV Moorea Fund naar Luxemburgs recht werd opgericht door 
SGPWM. De SICAV voldoet aan de UCITS-regelgeving en biedt beleggers toegang tot de expertise van Société Générale 
Private Banking op het vlak van aandelen, obligaties, meerdere activaklassen en absolute rendementen.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Alvorens te beslissen om te beleggen, dient u het prospectus en het KIID-document (essentiële beleggersinformatie) van het 
compartiment te lezen.

* In de beheerkosten kan een distributievergoeding van maximaal 0,30% inbegrepen zijn, die verschuldigd is aan de distributeur van het fonds.
** Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande boekjaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Bron: Société Générale Private Wealth Management S.A.
Gegevens van maart 2018.



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

Marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico, operationeel 
risico 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%

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het 
volledige prospectus van het compartiment, het KIID-document, de 
periodieke verslagen, de jaarrekeningen en de statuten, die gratis in het 
Frans en Nederlands verkrijgbaar zijn bij de financiële dienstverlener 
Société Générale Private Banking België en in het hoofdkantoor van 
Moorea Fund.

Beleggers moeten het document met essentiële beleggersinformatie 
lezen alvorens te beslissen om te beleggen.

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN 
VERMOGEN VAN 1 009 641 917,50 EURO OP 31 DECEMBER 2016.


