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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. 
 

 

Moorea Fund-Euro Fixed Income 
Een compartiment van MOOREA Fund 

Klasse RE – ISIN: LU1023727867 

Moorea  is toegelaten in Luxemburg en onderworpen aan het toezicht van het Luxemburgs financieel gezagsorgaan, de 'Commission 
de Surveillance du Secteur financier' (CSSF). 

Beheerder : Société Générale Private Wealth Management S.A. 
 

Doelstellingen en beleggingsbeleid  
 

Doelstellingen 

Het compartiment van dit fonds streeft ernaar,  door vooral in obligaties 
in EUR te investeren, een regelmatig inkomen te bekomen. 

Beleggingsbeleid 

Het compartiment zal hoofdzakelijk in schuldpapier, effecten en 
verwante instrumenten in EUR investeren (en dit voor 80-100 % van 
de tegoeden van het compartiment). 

Het compartiment kan eventueel (en dit maximaal voor 20 %) van de 
tegoeden investeren in vastrentende effecten die gedomicilieerd zijn in 
Europese landen die de EUR nog niet als nationale munt hebben 
gekozen. Het compartiment kan investeren in effecten zoals obligaties 
met vaste en variabele rente, step-up coupons, geindexeerde coupons 
of nulobligaties. 

Het compartiment kan ook investeren in gestructureerde producten  en 
converteerbare obligaties (tot 10 %) of in geldmarktfondsen (tot 20 %). 

Munt van het compartiment 

De Klasse RE is een kapitaliserend deelbewijs in EUR. 

Beleggingshorizon 

De aanbevolen beleggingsperiode voor dit compartiment bedraagt 5 
jaar. 

Berekeningsfrequentie van de netto inventariswaarde 

Elke vrijdag wordt de wekelijkse netto inventariswaarde berekend. De 
investeerder kan zijn positie terugvorderen op aanvraag, 1 
Luxemburgse werkdag (voor 17u) voor de valutadatum. De 
deelbewijzen zijn kapitaliserend.  Als gevolg hiervan, behoudens 
beslissing van het tegendeel, worden geen dividenden uitgekeerd aan 
de houders van deelbewijzen.  

 

  

Risico- en opbrengstprofiel 
 

Minder risico Meer risico 

  
Typisch lagere rendementen Typisch hogere rendementen 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
De kostenvergoedingen worden aangewend om de beheerskosten 
van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketingen 
distributiekosten. Deze kosten verkleinen de potentiële return van de 
belegging. 

De synthetische risico-indicator van het compartiment bevindt zich op 
dit moment op niveau 3, aangezien het compartiment belegt in een 
reeks emittenten van hoge en van gemiddelde kredietwaardigheid 
waarvan het merendeel van goede kwaliteit of 
hoogrendementsbedrijfsobligaties zijn op middellange termijn. 

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van 
de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is 
geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie 
ongewijzigd zal blijven en het fonds kan mettertijd naar een andere 
categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op 
een risicoloze belegging. 

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s 
waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee 
houden: 

Tegenpartijrisico 

Dit verwijst naar het risico  van een failliet van een tegenpartij met als 
gevolg geen terugbetaling.  Het compartiment kan blootgesteld zijn 
aan tegenpartij-risico door het  gebruik van OTC afgeleide producten, 
afgesloten met een een  kredietinstelling door wederzijdse 
toestemming. 

Liquiditeitsrisico: 

Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of 
verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is 
een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest 
gunstig zijn voor het fonds. 

Kredietrisico: 

Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer 
een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, 
zoals de  terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een 
effect. 

Operationeel Risico: 

Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de 
processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn 
service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen 
voor het compartiment. 

Markt Risico 

De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de 
algemene prestatie van de financiële markten. 

Concentration Risico 

Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een 
groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone 
of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder 
druk staat, inclusief een failliet van de uitgever. 



 

Moorea Fund is erkend in het Groothertogdom Luxemburg en staat onder toezicht van de Luxemburgse financiële autoriteit, de 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 01-08-2016. 
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Kosten 
 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend 

Instapvergoeding 5,00% 

Uitstapvergoeding Geen 

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

Lopende kosten 1,07% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 
worden onttrokken 

Prestatievergoeding Geen  

 

De kostenvergoedingen worden aangewend om de beheerskosten van 
het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing en 
distributiekosten. Deze kosten verkleinen de potentiële return van de 
belegging. 

De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumbedragen. In 
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Wend u tot uw financieel 
adviseur of de fondsverdeler voor het precieze bedrag van de instap- 
en uitstapkosten. De instapkosten worden in mindering gebracht van 
het belegde kapitaal. 

De lopende kosten kunnen variëren van het éne jaar op het andere. 
Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de 
referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de 
instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop 
van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds. 
 

Meer informatie over deze kosten vindt u onder “vergoedingen en 
kosten” van het prospectus dat beschikbaar is op de maatschappelijke 
zetel van MOOREA FUND, 28-32, Place de la Gare, L-1616 
Luxembourg. 

In het verleden behaalde resultaten 
 

De cijfers hebben betrekking op de afgelopen jaren en de 
weergegeven rendementen vormen geen betrouwbare aanwijzing 
voor toekomstige resultaten.De berekening van de toekomstige 
prestatie houdt rekening met alle vergoedingen en commissies. 
 

 
  

 

Praktische informatie 
Bewaarder 

Société Générale Bank & Trust 11 avenue Emile Reuter, L-2420 
Luxembourg 

Verdere informatie 

Geïnteresseerde beleggers kunnen op verzoek, kosteloos het 
Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie bekomen met 
betrekking tot het/de compartiment(en) waarin zij beleggen, alsook het 
jaarverslag en halfjaarlijks verslag van Moorea Fund en de Statuten op 
de maatschappelijke zetel van Moorea Fund, van de 
beheersvennootschap of van de bewarende bank. Deze Essentiële 
Beleggersinformatie is kosteloos beschikbaar in het Frans, het Engles 
en het Duits. 

De details van het huidige bezoldigingsbeleid,inclusief een 
beschrijving van hoe de bezoldiging en de voordelen worden berekend 
zijn beschikbaar op de volgende website: https://www.fundsquare.net. 

Een papieren versie van het huidige bezoldigingsbeleid kan gratis 
bekomen worden op verzoek. 

Publicatie van de netto inventariswaarde 

De netto inventariswaarde per deelbewijs van elke klasse binnen elk 
compartiment wordt openbaar gemaakt op de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap of van de beheersvennootschap en is dagelijks 
beschikbaar in de kantoren van de bewarende bank, alsook online op 
de website www.fundsquare.net. Verzoeken tot inschrijving, 
terugbetaling of omzetting moeten gericht worden tot de 
Boekingsagent van Société Générale Bank & Trust (operationeel 
centrum : 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg). 

 

Omwisseling tussen compartimenten 

Een houder van deelbewijzen kan het recht hebben om, onder 
bepaalde voorwaarden, kosteloos van het ene compartiment naar het 
andere of van de ene klasse naar de andere binnen eenzelfde 
compartiment over te stappen op elke waarderingsdag, middels 
conversie van de aandelen van een compartiment in een gelijk aantal 
aandelen van een klasse van het andere compartiment. De conversie 
van klassen in andere klassen is onderworpen aan bepaalde 
beperkingen die te maken hebben met de specifieke kenmerken van 
de betreffende klassen. Gelieve het Prospectus te raadplegen voor 
meer informatie over het omwisselen tussen compartimenten. 

Fiscale wetgeving 

Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale 
wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u 
gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij 
raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie. 

Verantwoordelijkheid 

Société Générale Private Wealth Management S.A. kan enkel 
aansprakelijk worden gesteld op basis van verklaringen in dit 
document, die misleidend, onnauwkeurig of in strijd zouden zijn met de 
betreffende passages van het Prospectus van het Fonds. 
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