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Expertise in fondsenselectie
Nagelmackers Multifund1 is een verzameling van compartimenten van de bevek Nagelmackers met elk
een duidelijk afgebakend risicoprofiel. De onderliggende beleggingsportefeuille wordt beheerd door de
experten van de afdeling Asset Management Funds van Bank Nagelmackers. Zo kunt u meegenieten
van hun ruime kennis en expertise in de selectie van fondsen van derde partijen.
De Nagelmackers Multifund-profielfondsen2 bieden tal van voordelen. Zo zorgt diversificatie voor een
goede risicospreiding3. Bovendien biedt de bevek Nagelmackers u vier verschillende compartimenten4,
elk met hun eigen risicoprofiel. De selectie van de onderliggende fondsen gebeurt ten slotte op basis
van drie pijlers: open architectuur, een duidelijke investeringsfilosofie en de 7 P-selectiemethode.
Alle details over het gamma Nagelmackers Multifund en het beheer ervan worden hier voor u
gebundeld in deze brochure. U ontdekt er de aanpak van Bank Nagelmackers en zijn vele troeven en
krijgt tevens alle noodzakelijke wettelijke informatie. Wilt u graag meer weten? Aarzel niet contact op
te nemen met uw Bank Nagelmackers-adviseur.
Bank Nagelmackers en haar team van specialisten zetten alles in het werk om uw Nagelmackers
Multifund optimaal te beheren, zowel nu als in de toekomst.

Nagelmackers Multifund is een gamma van vier compartimenten (Nagelmackers Multifund Conservative,
Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth en Nagelmackers Multifund Full Equities) van
de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Nagelmackers. De term 'fonds'
verwijst naar deze compartimenten, beheerd door de afdeling Asset Management Funds van Bank Nagelmackers
of compartimenten van de onderliggende beleggingen. De distributie en financiële dienstverlening van de
Nagelmackers Multifund-dakfondsen1 wordt verzekerd door Bank Nagelmackers.
Alle wettelijke informatie betreffende de Nagelmackers Multifund-dakfondsen (compartimenten Nagelmackers
Multifund Conservative, Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth en Nagelmackers
Multifund Full Equities) vindt u onder ‘Wettelijke informatie’ vanaf pagina 18.
2
Meer informatie over profielfondsen vindt u op pagina's 8 en 9.
3
U vindt hierover meer informatie op pagina 7.
4
U vindt hierover meer informatie op pagina's 13 tot 17.
1
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Vier goede redenen om te kiezen
voor een Multifund-compartiment
1. U maakt uzelf het leven
makkelijker

3. U koopt of verkoopt
wanneer het u past

De beheerders van Multifund volgen enerzijds
dagelijks de evolutie van de markten op om snelle
en adequate beleggingsbeslissingen te kunnen
nemen. Anderzijds verrichten zij het operationele
werk dat bij het kopen en verkopen van effecten
komt kijken. Zo hebt u de nodige gemoedsrust.

De evolutie van uw belegging volgt u gemakkelijk
op dankzij een dagelijkse waardering van de
fondsen. U kunt ze bijgevolg kopen en verkopen
wanneer het u het beste past.

2. U belegt in uw eigen tempo
U wenst regelmatig geld opzij te zetten voor een
spaarpotje voor later of om een mooi kapitaal op
te bouwen voor uw dierbaren? Kies dan voor een
periodiek beleggingsplan! Zo kunt u op uw eigen
tempo in een Multifund beleggen.
Het door u bepaalde periodieke bedrag (minimaal
50 EUR) wordt, naargelang uw voorkeur, iedere
maand of ieder trimester automatisch gedebiteerd
van een van uw rekeningen geopend bij Bank
Nagelmackers en daarna belegd in het
beleggingsfonds van uw keuze.
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4. U kent de risico’s
Als belegger weet u ongetwijfeld dat een hoger
rendement gepaard gaat met een hoger risico.
Maar hoever wilt u daar precies in gaan? Als u
voor een compartiment van het Multifund-gamma
kiest, kent u de risico’s5. Uw belegging is ruim
gediversifieerd via verschillende fondsen. De
experten van de afdeling Asset Management
Funds kiezen namelijk fondsen die beleggen in een
brede waaier aan effecten, sectoren en landen.

De risico’s die gepaard gaan met een belegging in één van de compartimenten van Multifund vindt u terug in de
technische bijlage vanaf pagina 18.
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Dakfondsen en profielfondsen
Multifund is een dakfonds ...
Nagelmackers Multifund is een gamma van
dakfondsen, namelijk beleggingsfondsen die
beleggen in andere beleggingsfondsen.
De insteek van deze aanpak is vrij eenvoudig:
een fondsbeheerder kan niet overal goed in zijn.
De beheerders van Multifund gaan dus op zoek
naar asset managers die goed zijn in hun eigen
vakgebied, meestal op basis van de activaklasse
waarin de fondsbeheerders bij Bank Nagelmackers
willen beleggen.
Op basis van een specifieke 7 P-selectiemethode
kiezen de fondsbeheerders bij Bank Nagelmackers
vervolgens enkel uitmuntende leerlingen, om
zo tot een uitstekende spreiding te komen van
fondsen die hun analyse doorstaan.
Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de
investering uiteindelijk gespreid wordt over tientallen
of zelfs honderden individuele aandelen en obligaties,
afhankelijk van het gekozen profiel. Op die manier
wordt ook uw risico als belegger goed gespreid.

... en een profielfonds
Elk Nagelmackers Multifund is ook een
afspiegeling van de beleggingsstrategie die binnen
de afdeling Asset Management Funds wordt
aangehouden. De deskundigen kennen elk fonds
een strategische allocatie toe, waarbij het gewicht
in aandelen en obligaties wordt bepaald. Dat is in
feite de startpositie van het fonds.
Die gewichten worden nadien minutieus
bijgesteld, op basis van de conclusies die
verschillende comités maken. Die oefening leidt
tot een tactische allocatie, die eveneens een
belangrijke bijdrage aan het rendement kan zijn.
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Op die manier wordt de economische visie van
Bank Nagelmackers, gecombineerd met de
technische en analytische expertise van haar
fondsexperten, vertaald naar de beleggingen die
zich binnen de verschillende Multifund bevinden.
Binnen het Multifund-gamma worden
verschillende risiconiveaus aangeboden, van
eerder defensief tot zeer dynamisch. Een overzicht
van de fondsen vindt u onder ‘Welke Multifund
past het beste bij u?’ op pagina's 13 tot 17.

Expertise in fondsenselectie
Als specialist in vermogensopbouw, -beheer en
-bescherming, maakt beleggen een belangrijk deel
uit van de activiteiten van Bank Nagelmackers. Zo
wordt er gekozen voor een langetermijnaanpak,
waarbij een duidelijk proces helpt om het gewenste
rendement af te wegen tegen het genomen risico.
De fondsbeheerders bij Bank Nagelmackers
investeren enkel in kwaliteitsvolle beleggingen en
kiezen voor voldoende spreiding en diversificatie.
De afdeling Asset Management Funds van Bank
Nagelmackers baseert zich bij de selectie van
onderliggende fondsen van de Nagelmackers
Multifund-profielfondsen op drie pijlers:
1. Open architectuur
2. Een duidelijke beleggingsfilosofie
3. De 7 P-selectiemethode
Open architectuur
Bank Nagelmackers is ervan overtuigd dat het voor
geen enkele financiële instelling mogelijk is om zelf
te beschikken over de best presterende fondsen
ter wereld. Vandaar dat het aanbod al sinds 2006
uitgebreid werd met beleggingsproducten van andere
asset managers. Met dit open architectuurprincipe is
er quasi ongelimiteerd toegang tot tal van specifieke
strategieën die beschikbaar zijn op de markt.

Duidelijke beleggingsfilosofie
Om de Nagelmackers Multifund-profielfondsen
samen te stellen, gaat het gespecialiseerde
team van de afdeling Asset Management Funds
van Bank Nagelmackers voor u op zoek naar
gerenommeerde fondsbeheerders wereldwijd.
Vervolgens selecteert het team van analisten
die beheerders waarvan het overtuigd is dat ze
de komende jaren voldoende goede resultaten
zullen kunnen voorleggen met hun fonds, en op
die manier zorgen voor een toegevoegde waarde
binnen Multifund. Tegelijkertijd moeten ze wel
dezelfde beleggingsfilosofie delen, namelijk een
interessante prijs-kwaliteitsverhouding zoeken.
7 P-selectiemethode
Wanneer een interessant fonds op de radar komt
bij de fondsanalisten van Bank Nagelmackers,
volgt een zeer grondige kwalitatieve en
kwantitatieve analyse op basis van de
7 P-selectiemethode, waarop het fonds een
uitstekende score moet behalen.
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Bank Nagelmackers en haar
7 P-selectiemethode: analyse op
basis van 7 duidelijke criteria
De experten van de afdeling Asset Management
Funds hebben zelf een selectieprocedure
uitgewerkt voor externe fondsen: de
7 P-selectiemethode. Vooraleer een onderliggend
fonds effectief opgenomen wordt in een
Nagelmackers-profielfonds, wordt het zo
afgetoetst aan 7 verschillende criteria.
1. People
Wie is de beheerder van het fonds? Hoelang is de
beheerder al actief bezig binnen het fonds? Welke
expertise heeft de beheerder in huis? Was hij ooit
betrokken bij een fraudegeval? Met andere
woorden: de fondsbeheerders bij Bank
Nagelmackers willen weten met wie ze in zee gaan.
2. Philosophy
Volgens welke filosofie wordt het fonds beheerd?
Strookt die filosofie met de Bank Nagelmackersfilosofie? Een duidelijk uitgesproken
beleggingsfilosofie die consistent op lange termijn
wordt aangehouden, dat is wat belangrijk is. Het
spreekt bovendien voor zich dat beleggen op een
maatschappelijk verantwoorde manier hierbij
evenzeer doorslaggevend is.
3. Process
Op welke manier worden de instrumenten voor het
fonds geselecteerd? Naar welke parameters wordt
er gekeken? Kijkt de beheerder enkel naar de
bedrijven achter de aandelen en obligaties? Of doet
hij een top down-selectie en kijkt hij ook naar de
landen waarin hij investeert? Kortom, welke
elementen neemt de beheerder in aanmerking?
4. Portfolio construction
Hoe is de portefeuille samengesteld? Is er een
grote diversificatie? Wordt het financieel risico
afgedekt door middel van een andere investering?
Wordt het wisselrisico afgedekt? Is er veel cash in
portefeuille of net niet? De fondsbeheerders bij
Bank Nagelmackers willen precies weten hoe de
beheerder zijn portefeuille samenstelt.

5. Performance
Hoe presteerde het fonds in het verleden? Komen de
historische prestaties overeen met wat je van de stijl
van het fonds kunt verwachten gedurende een
welbepaalde economische of beurscyclus? Zorgt de
beheerder voor een toegevoegde waarde tegenover
zijn referentie-index? En als de beurzen zakken: weet
het fonds dan de schade te beperken, of zakt het juist
sterker dan de markt?
6. Protection of shareholders
Een van de belangrijkste criteria is uw bescherming.
Beheerders die dus eigen middelen investeren in hun
fonds, genieten daarom de interesse van de
fondsbeheerders bij Bank Nagelmackers. Op die
manier lopen de belangen van de beheerders immers
gelijk met die van de investeerders. Ook kosten worden
onder de loep gehouden: te hoge kosten zijn nefast
voor de prestaties van het fonds en bijgevolg dus ook
voor de investeerders. Liquiditeit is nog een ander
interessant gegeven: de fondsbeheerders bij Bank
Nagelmackers willen weten of, indien ze uit het fonds
zouden willen stappen, dat ook vlot kan verlopen –
met andere woorden of het fonds voldoende liquide is.
Bovendien proberen de fondsbeheerders bij Bank
Nagelmackers het aantal fondsen dat in de
portefeuille vervangen wordt, laag te houden, op
maximum 10% per jaar. Heel veel fondsen die vier of
vijf jaar geleden werden geselecteerd, worden
vandaag nog altijd aangehouden. Voor u als cliënt
betekent dat dat u van alle bijbehorende instap- en
uitstapkosten bespaard blijft.
7. Principles of responsible investing
Is ESG-screening (Environmental, Social and
Governance) een onderdeel van het
investeringsproces? Is er een apart team aangesteld
met betrekking tot ESG? Sluit de beheerder bepaalde
bedrijven, sectoren of industrieën uit? Heeft de asset
manager de UNPRI (United Nations Principles for
Responsible Investing) ondertekend? Hoe scoort het
fonds volgens externe dataproviders zoals
Morningstar (met hun Globes) en MSCI?
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Welke Multifund past het beste bij u?
Het Multifund-aanbod bestaat uit vier profielfondsen
die elk overeenkomen met een zekere mate van risico
en met een bepaald rendementsperspectief:
• Nagelmackers Multifund Conservative
• Nagelmackers Multifund Balanced
• Nagelmackers Multifund Growth
• Nagelmackers Multifund Full Equities

Uw Bank Nagelmackers-adviseur helpt u bepalen
welke Multifund het beste past bij uw
beleggersprofiel. Dat doet hij met behulp van PIA
(Personal Investment Assistant), de beleggingstool
waarmee de beleggingsexperten van Bank
Nagelmackers uw beleggersprofiel bepalen en een
gepersonaliseerd advies verlenen.
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www.nagelmackers.be/nl/fondsen.
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Nagelmackers Multifund
Balanced
Bent u bereid wat meer risico’s te nemen, dan kiest
u eerder voor Nagelmackers Multifund Balanced
met een gemengde en evenwichtige activaspreiding
tussen aandelen- en obligatiefondsen. Het risico dat
u loopt is gematigd. Een beleggingshorizon van ten
minste 3 jaar is aangeraden.
Het compartiment Nagelmackers Multifund
Balanced behoort tot categorie 4 omdat de waarde
ervan onderhevig is aan middelgrote
schommelingen. Dat betekent dat de kans op winst
en het risico op verlies middelgroot zijn.
Kleiner risico

Hoger risico

Potentieel lager rendement

1
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Potentieel hoger rendement

4

5

6

7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de
historische volatiliteit weer van het fonds over een
periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt
voor de berekening van die synthetische indicator,
zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste
categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake
is van een risicoloze belegging. Er kan niet worden
gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie
niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd
variëren.
De volgende risico’s worden mogelijk niet
(voldoende) weergegeven door de bovenstaande
synthetische indicator:
• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in
beleggingen uitgedrukt in een andere munt.
Daar die munten niet volledig worden afgedekt,
is er sprake van wisselkoersrisico.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit
fonds kunt u de desbetreffende paragraaf in het
prospectus raadplegen, verkrijgbaar via
www.nagelmackers.be/nl/fondsen.
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Nagelmackers Multifund
Growth
Met een ruim percentage aandelen, beoogt
Nagelmackers Multifund Growth waardecreatie
op lange termijn door activaspreiding, die vooral
focust op aandelenfondsen, weliswaar aangevuld
met een gedeelte obligatiefondsen. Het risico dat u
loopt is dan ook wat hoger, waar weliswaar de
kans op een bovengemiddeld rendement
tegenover staat. Een beleggingshorizon van ten
minste 5 jaar is aangeraden.
Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde
ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen.
Dat betekent dat de kans op verlies vrij groot zou
kunnen zijn in moeilijke beursjaren.
Kleiner risico

Hoger risico

Potentieel lager rendement

1

2

3

Potentieel hoger rendement

4

5

6

7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische
volatiliteit weer van het fonds over een periode van
5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de
berekening van die synthetische indicator, zijn mogelijk
geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd
dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De
indeling van het fonds kan in de tijd variëren.
De volgende risico’s worden mogelijk niet
(voldoende) weergegeven door de bovenstaande
synthetische indicator:
• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in
beleggingen uitgedrukt in een andere munt.
Aangezien die munten niet volledig worden
afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit
fonds kunt u de desbetreffende paragraaf in het
prospectus raadplegen, verkrijgbaar via
www.nagelmackers.be/nl/fondsen.
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Nagelmackers Multifund
Full Equities
Nagelmackers Multifund Full Equities is bestemd
voor de meest dynamische belegger en bijna
uitsluitend in aandelenfondsen belegd. Het fonds
gaat op zoek naar een zo goed mogelijk rendement op
lange termijn gepaard gaande met de hoge volatiliteit
van de aandelenmarkten. Een beleggingshorizon van
ten minste 5 jaar is aangeraden.
Het fonds behoort tot categorie 6
5 omdat de waarde
ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen.
Dat betekent dat de kans op verlies vrij groot kan
zijn, zeker in moeilijke beursjaren.
Kleiner risico

Hoger risico

Potentieel lager rendement

1

2

3

Potentieel hoger rendement

4

5

6

7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische
volatiliteit weer van het fonds over een periode van
5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de
berekening van die synthetische indicator, zijn mogelijk
geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd
dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De
indeling van het fonds kan in de tijd variëren.
De volgende risico’s worden mogelijk niet
(voldoende) weergegeven door de bovenstaande
synthetische indicator:
• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in
beleggingen uitgedrukt in een andere munt.
Aangezien die munten niet volledig worden
afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit
fonds kunt u de desbetreffende paragraaf in het
prospectus raadplegen, verkrijgbaar via
www.nagelmackers.be/nl/fondsen.
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Wettelijke informatie
Nagelmackers Multifund is een gamma van vier
compartimenten van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch
recht Nagelmackers:
• Nagelmackers Multifund Conservative
• Nagelmackers Multifund Balanced
• Nagelmackers Multifund Growth
• Nagelmackers Multifund Full Equities
Alvorens u beslist om te beleggen in een
Nagelmackers Multifund, dient u kennis te
nemen van het gedetailleerde prospectus en
van de meest recente versie van de Essentiële
Beleggersinformatie. Dat document geeft een
beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling
en het beleggingsbeleid van het compartiment,
de belangrijkste risico’s, rendementen uit het
verleden, kosten en andere praktische informatie.
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Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van
de laatste jaarlijkse, halfjaarlijkse en maandelijkse
verslagen die gratis beschikbaar zijn in het
Nederlands en Frans op www.nagelmackers.be en
in alle Nagelmackers-kantoren.
Verder houdt de informatie in deze brochure geen
rekening met de financiële situatie, ervaring,
kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
belegger en verstrekt Bank Nagelmackers hiermee
geen advies. Daarom is het aangeraden voor
iedere potentiële belegger om meer informatie te
vragen aan zijn Nagelmackers-adviseur.
Op de volgende pagina's vindt u de maandelijkse
rapporteringen op 31.03.2021 van de vier
bovenvermelde compartimenten. De laatste
maandelijkse rapporteringen van deze
compartimenten zijn beschikbaar in alle kantoren
van de bank en op nagelmackers.be/nl/fondsen/
overzicht-profielfondsen.

Nagelmackers Multifund
Conservative
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Maandelijkse
Maandelijkse rapportering
rapportering op
op 31/08/2020
31/03/2021
Onbepaalde
looptijd
Onbepaalde looptijd

Categorie: Internationaal fonds dat belegt in obligatiefondsen, aandelenfondsen en monetaire fondsen
Categorie: Internationaal fonds dat belegt in obligatiefondsen, aandelenfondsen en monetaire fondsen
NIW: 405,75 EUR
Morningstar Rating™:
NIW: 420,20 EUR
Morningstar Rating™:
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties
in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend
Morningstar
onafhankelijke
leverancier
van beleggingsanalyses.
De Morningstar
Rating van
tot ★★★★★
is een kwantitatieve
evaluatie voor
de prestaties
op
basis van is
eeneen
(wiskundige)
formule.
De beleggingsfondsen
worden gerangschikt
per categorie
en★
vergeleken
met gelijkaardige
beleggingsfondsen
op basis
van hun
rekening
houdend
en de
verrekende
kosten.
Zij houdt22,5%
geen rekening
elementen
berekend
in het en
verleden
score
krijgenvan
ééneen
tot beleggingsfonds
vijf sterren. In elke
categorie,
krijgenmet
dehet
10%risico
hoogste
scores
5 sterren,
de volgende
4 sterren,met
de kwalitatieve
middelste 35%
3 sterren,endewordt
volgende
op
basis
van
een
(wiskundige)
formule.
De
beleggingsfondsen
worden
gerangschikt
per
categorie
en
vergeleken
met
gelijkaardige
beleggingsfondsen
op
basis
van
hun
22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen
score en met
krijgen
één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende
rekening
de toekomst.
22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen
rekening met de toekomst.

Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Nagelmackers Multifund Conservative belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
optimaal
rendement
op lange
termijn tegen
beperkt risico
door middel
van eenbeleggingsfondsen.
evenwichtige spreiding
over aandelen,
obligaties
en liquide
Nagelmackers
Multifund
Conservative
belegteen
hoofzakelijk
in aandelen
van andere
Het beleid
is gericht op
het behalen
van een
middelen.
optimaal rendement op lange termijn tegen een beperkt risico door middel van een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en liquide
middelen.
Het
fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen en obligatiefondsen en bijkomend in geldmarktfondsen. De investering in die verschillende
activa gebeurt op zodanige wijze dat het behoudsgezinde karakter steeds wordt weerspiegeld. Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen
Hetzijn
fonds
belegt hoofdzakelijk
in aandelenfondsen
en de
obligatiefondsen
bijkomend in geldmarktfondsen.
De investering
in die
die
uitgegeven
in andere valuta
dan de euro. Voor
beleggingen inen
obligatiefondsen
moeten de onderliggende
activa aan
deverschillende
volgende of
activa gebeurt
op voldoen:
zodanige de
wijze
dat het en
behoudsgezinde
karakter
steedszowel
wordtuitgegeven
weerspiegeld.
fonds kan
financiële
instrumentenUit
beleggen
strengere
criteria
obligaties
schuldinstrumenten
worden
doorHet
bedrijven
als in
door
overheidsinstanties.
het
die zijn uitgegeven
in andere valutadie
dan
de euro.
de beleggingen
in obligatiefondsen
moeten de-stijl
onderliggende
activa
de volgende
universum
van beleggingsfondsen
voldoen
aanVoor
de wensen
ten aanzien
van beleggingscategorie,
en -regio wordt
eenaan
eerste
schiftingof
strengereopcriteria
voldoen:
de obligaties analyse
en schuldinstrumenten
worden
uitgegeven keuze
door bedrijven
als door overheidsinstanties.
Uit het
gemaakt
basis van
een kwantitatieve
van rendement en
risico.zowel
De uiteindelijke
hangt voornamelijk
af van de beoordeling
van het
universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting
beleggingsproces.
gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het
Het
fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
beleggingsproces.
van het rendement.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
Voor
ditrendement.
fonds wordt geen benchmark gehanteerd.
van het
De
dividendinkomsten
vanbenchmark
het fonds worden
herbelegd.
Voor
dit fonds wordt geen
gehanteerd
en het wordt actief beheerd.
U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of
De dividendinkomsten
van het
fonds
worden
uitgesteld.
Dit gebeurt altijd
in het
belang
vanherbelegd.
de zittende aandeelhouders van het fonds.
U
kunt
op
iedere
bankwerkdag
aandelen
in
het
of verkopen.
Alleen
uitzonderlijke
de inkoop worden beperkt of
zijninhun
geld binnengevallen
3 jaar op kan
te nemen.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschiktfonds
voorkopen
beleggers
die van plan
uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 5/03/1993 tot 31/08/2020

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 5/03/1993 tot 31/03/2021
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50 Nagelmackers Multifund Conservative kap
1994
1996
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2008
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2012
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Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voorNagelmackers
de toekomst. Multifund Conservative kap
Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.
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Rendementen
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/08/2020*
31/03/2021*
Nagelmackers Multifund Conservative kap

1M
1M

3M
3M

YTD
YTD

1J1J

3J3J

5J5J

10J
10J

Sinds de oprichting

+1,04%
+1,03%

+3,87%
+0,12%

-0,37%
+0,12%

+0,74%
+14,31%

+1,62%
+2,91%

+2,18%
+2,40%

+3,37%
+3,75%

+4,41%
+4,44%

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2019*
31/12/2020*

Bruto dividenden

(per
(per kalenderjaar
kalenderjaar wordt
wordt het
het boekjaar
boekjaar afgesloten
afgesloten op
op 31
31 december)
december)

Dividend uitkerend
1 0 ,8
%

%

3 ,1 %

-6 ,2
%

1 ,8-6%,2 %

3 ,41%,8 %

2 ,6 %

32,4,6%%

%

2 ,7 %

1 0 ,8

1 1 ,1

%

2 ,7 %

-0 ,3

%

0

8 ,4 %

8 ,4 %

-0 ,3

5

%

7 ,3 %

10

1 1 ,1

15

Nee

-5
-10

2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020

Nagelmackers Multifund Conservative kap
** De
De vermelde
vermelde brutorendementen
brutorendementen worden
worden berekend
berekend in
in de
de
munteenheid
van
het
fonds
(compartiment
van
de
bevek)
munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en
en houden
houden
geen
geen rekening
rekening met
met eventuele
eventuele instapinstap- of
of uitstapkosten
uitstapkosten of
of taksen.
taksen. De
De
weergegeven
weergegeven prestaties
prestaties zijn
zijn uit
uit het
het verleden
verleden en
en vormen
vormen geen
geen garantie
garantie
voor
de toekomstige
toekomstige prestaties.
prestaties. Bron:
Bron: VWD
VWD
voor de

Samenstellingen
Samenstellingen
Voornaamste posities
Voornaamste posities
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Euro Sustainable Credit (excl.Fin.) I
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) US Credit I EUR Hedged1
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Euro Sustainable Credit (excl.Fin.) I
Nagelmackers Institutional Medium Term N
Threadneedle (Lux) European Social Bond LE
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) US Credit I EUR Hedged1
BlueBay Funds BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund K - EUR
iShares II plc iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
(AIDIV)
BlueBay
Funds BlueBay
High Yield
ESG Bond
Fund
K - EUR
NN
(L) Emerging
MarketsGlobal
Debt (Hard
Currency)
- I EUR
(Hedged
i)(AIDIV)
NN (L) Emerging
Markets
DebtSocial
(Hard Bond
Currency)
Threadneedle
(Lux)
European
LE - I EUR (Hedged i)
Nagelmackers
Institutional
Term N Equities I
ABN
AMRO Funds
ParnassusMedium
US Sustainable

13,05%
9,32%
10,15%
9,21%
10,00%
8,69%
9,61%
8,43%
7,41%
6,70%
6,96%
6,44%
6,48%
5,02%
4,87%
6,35%
4,44%
5,95%
4,30%
4,53%

De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn
De
mogelijkheid
bestaatGelieve
dat de hiervoor
onderliggende
ICB’s in portefeuille
zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.
ingeschreven
in België.
een beleggingsadviseur
te niet
raadplegen.

Kenmerken
Algemeen
Type deelbewijzen
deelbewijzen
Type
Grootte
van de
de aandelenklasse
aandelenklasse
Grootte van
Grootte van
van het
het compartiment
compartiment
Grootte
Aantal deelbewijzen
deelbewijzen
Aantal
Munt
Munt
ISIN-code
ISIN-code
Beleggingshorizon
Beleggingshorizon
Juridische
structuur
Juridische structuur

Risico- en opbrengstprofiel
Kapitalisatieaandelen
Kapitalisatieaandelen
41.763.094,37
EUR
38.329.626,98 EUR
59.843.757,58 EUR
EUR
44.649.305,51
98.518,41
94.288,63
EUR
EUR
BE0173446106
BE0173446106
Minimum 33 jaar
jaar
Minimum
Compartiment
van de
de
Compartiment van
beleggingsvennootschap naar
naar
beleggingsvennootschap
Belgisch recht
recht Nagelmackers
Nagelmackers
Belgisch

Factsheet: Nagelmackers Multifund Conservative kap

Lager risico
risico
Lager

Hoger
Hoger risico
risico

Potentieel lager
lager rendement
rendement
Potentieel

11

22

3

Potentieel
Potentieel hoger
hoger rendement
rendement
4

55

66

77

Deze risicorisico- en
en opbrengstindicator
opbrengstindicator geeft
geeft de
Deze
de historische
historische volatiliteit
volatiliteit weer
weer
van het
het fonds
fonds over
over een
een periode
periode van
van 55 jaar.
van
jaar. Historische
Historische gegevens,
gegevens,
gebruikt voor
voor de
de berekening
berekening van
van deze
deze synthetische
gebruikt
synthetische indicator,
indicator, zijn
zijn
mogelijk geen
geen betrouwbare
betrouwbare indicatie
indicatie voor
mogelijk
voor het
het toekomstige
toekomstige risicoprofiel
risicoprofiel
van het
het fonds.
fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er
van

Pagina 2 van 4 21

Factsheet: Nagelmackers Multifund Conservative kap
Financiële dienstverlening
Distributeur
Distributeur
Delegatie van het beheer van de
Delegatie
van het beheer van de
beleggingsportefeuille
beleggingsportefeuille

CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C
b320, 1000 Brussel
Bank Nagelmackers nv,
Bank Nagelmackers23,nv,1210 Brussel
Sterrenkundelaan
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel
Bank Nagelmackers NV
Bank Nagelmackers NV

Netto-inventariswaarde (NIW)
Netto-inventariswaarde (NIW)
Eerste NIW
Eerste NIW
Periodiciteit
Periodiciteit

Publicatie op de website
Publicatie op de website

123,95 EUR op 5/03/1993
123,95 EUR op 5/03/1993
De netto-inventariswaarde wordt
De
netto-inventariswaarde
wordt
dagelijks
berekend te Brussel
op
dagelijks
te Brussel op
basis
van berekend
de laatst bekende
basis
van
de
laatst
bekende
koersen voor deze evaluatie.
koersen voor deze evaluatie.
http://www.tijd.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be

Minimale inschrijving
Minimale inschrijving
Minimale initiële inschrijving
Minimale initiële inschrijving
Minimale bijkomende inschrijving
Minimale bijkomende inschrijving

1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel

Datums toegepast voor de orders
Datums toegepast voor de orders
Orders door Nagelmackers
Orders
doorvóór
Nagelmackers
ontvangen
ontvangen vóór

Evaluatiedatum koers
Evaluatiedatum koers
Valutadatum
Valutadatum

D = datum van de afsluiting van de
D = datum van de afsluiting
ontvangstperiode
van ordersvan de
ontvangstperiode
van orders
alsook
datum van de
alsook datum van
de
gepubliceerde
nettogepubliceerde nettoinventariswaarde:
elke
inventariswaarde:
bankwerkdag
voor elke
14 uur.
bankwerkdag voor 14 uur.
D + 2 bankwerkdagen te Brussel =
D + 2 bankwerkdagen
te Brussel
datum
van de berekening
van de=
datum van de berekening van de
netto-inventariswaarde.
netto-inventariswaarde.
D + 4 bankwerkdagen te Brussel =
D + 4 bankwerkdagen
te Brussel en
=
valutadatum
van inschrijvingen
valutadatum van inschrijvingen en
terugbetalingen.
terugbetalingen.

Pagina 3 van 4
De
laagste
categorie
(categorie
1) betekent
er sprake
is van een
sprake
is van
een risicoloze
belegging.
Er kanniet
nietdat
worden
gegarandeerd
risicoloze
belegging.
Er kan niet worden
dat devan
risicodat de risicoen opbrengstcategorie
nietgegarandeerd
wijzigt. De indeling
heten
opbrengstcategorie
niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd
fonds kan in de tijd variëren.
variëren.
Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is
Het
behoortschommelingen.
tot categorie 3 omdat
de waarde
ervan
aan fonds
middelgrote
Dit betekent
dat de
kansonderhevig
op winst enis
aan
vrij kleine
schommelingen.
betekent
het risico
op verlies
middelgrootDit
kunnen
zijn.dat de kans op winst en het
risico
op verlies
vrij klein
kunnen
zijn. niet (voldoende) weergegeven
De volgende
risico’s
worden
mogelijk
De
volgende
risico’s worden
mogelijkindicator:
niet (voldoende)
weergegeven
door
de bovenstaande
synthetische
· Wisselkoersrisico:
er kan
door
deworden
bovenstaande
synthetische
indicator:
belegd
in beleggingen
uitgedrukt
in een andere munt. Daar
Wisselkoersrisico:
er kanworden
belegd worden
uitgedrukt in
deze
munten niet volledig
afgedekt,in isbeleggingen
er sprake van
een
andere
munt.
Daar
deze
munten
niet
volledig
worden
afgedekt,
is
wisselkoersrisico.
er
sprake van wisselkoersrisico.
Voor
een
compleet
overzicht
van
de
risico’s
van
dit
fonds
verwijzen
wij
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij
naar de
de desbetreffende
desbetreffende paragraaf
paragraaf in
in het
het prospectus,
prospectus, verkrijgbaar
verkrijgbaar bij
bij
uu naar
de financiële
financiële dienstverlener
dienstverlener of
of via
via de
de website.
website.
de

Kosten
Kosten
Instapkosten (per
(per inschrijving)
inschrijving)
Instapkosten

Uitstapkosten
Uitstapkosten
Beheerkosten
Beheerkosten
Lopende kosten
Lopende
kosten
Conversiekosten

Prestatievergoeding
Conversiekosten
Swing price
Prestatievergoeding
Bewaarloon op effectenrekening
Swing price
Bewaarloon op effectenrekening

Belgische fiscaliteit

Minder dan
dan 25.000
25.000 EUR:
EUR: 2,50%
2,50%
Minder
25.000 t.e.m.
t.e.m. 49.999
49.999 EUR:
EUR: 2,25%
2,25%
25.000
50.000 t.e.m.
t.e.m. 74.999
74.999 EUR:
EUR: 2,00%
2,00%
50.000
75.000 EUR
EUR of
of meer:
meer: 1,50%
1,50%
75.000
Geen
Geen
1.25% + verhandelingsprovisie :
0.75%
0.50%
gunstekan
vanvan jaar tot jaar
1.76% ten
Dit cijfer
Nagelmackers.
kan variëren.
1.80%
Geen Dit cijfer kan van jaar tot jaar
kan variëren.
Geen
Geen
Niet van toepassing
Geen
Gratis bij bewaring op een
Niet
van toepassing
effectenrekening
bij
Nagelmackers
NV
Gratis bij bewaring op een
effectenrekening bij
Nagelmackers NV

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*

1,32% (max. 4.000 EUR) van
toepassing bij verkoop.
Roerende
op de dividenden*
Niet van
toepassing
Taks
op devoorheffing
Beursverrichtingen
(TOB)*
1,32%
(max.
4.000 EUR) van
toepassing bij verkoop.
Roerende voorheffing op de meerwaarde 30%
van schuldvorderingen
(TISdeBIS)*
Roerende
voorheffing op
dividenden* Niet van toepassing
schuldvorderingen (TIS
Roerende voorheffing op de meerwaarde van
30%
BIS) schuldvorderingen
van 30% voor iedere(TIS
belegger
van
BIS)* die een natuurlijke persoon en fiscale
rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de
Roerende voorheffing
op de
van schuldvorderingen
(TIS
meerwaarde
gerealiseerd
bijmeerwaarde
de terugbetaling
van (een)
BIS)
van 30% voor iedere belegger
die een natuurlijke
persoon
fiscale
deelbewijs/deelbewijzen
van beleggingsfondsen
die meer
danen10%
van
rijksinwoner
van België of
is, onrechtstreeks
op het geheel ofineen
deel van de
hun activa rechtstreeks
schuldvorderingen
meerwaarde
gerealiseerd
bij de terugbetaling
beleggen (obligaties,
liquiditeiten
…). In geval van
van (een)
minderwaarde is er
deelbewijs/deelbewijzen
beleggingsfondsen die meer dan 10% van
geen roerende voorheffingvan
verschuldigd.
hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen
* Vrijstelling
voor niet-rijksinwoners
dat de vereiste
beleggen
(obligaties,
liquiditeiten …).opInvoorwaarde
geval van minderwaarde
is er
verklaring
ondertekend
is. verschuldigd.
geen
roerende
voorheffing
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste
Documenten
verklaring
ondertekend is.

Belgische fiscaliteit

Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Nederlands
Kostenschatting
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Kostenschatting
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Prospectus
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Prospectus
Nederlands
Prospectus
Frans
Jaarlijks verslag
Frans
Prospectus
Nederlands
Jaarlijks verslag
Nederlands
Jaarlijks verslag
Frans
Halfjaarlijks verslag
Frans
Jaarlijks verslag
Nederlands
Halfjaarlijks verslag
Nederlands
Halfjaarlijks verslag
Frans
De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de
Halfjaarlijks
schatting
van deverslag
kosten voor de transactie en de meestNederlands
recente
periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle
De prospectus,bankkantoren
het documenten
met
beleggersinformatie,
de
Nagelmackers
opessentiële
de volgende
website :
schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente
https://www.nagelmackers.be

Documenten
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Lexicon
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periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle
Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website :
https://www.nagelmackers.be

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

Lexicon

EMERGING
CURRENCY:obligaties)
Vastrentende
effecten van
overheden
of bedrijven
opkomende
landen, uitgegevenZijinbieden
sterkehogere
valuta (USD
HIGH YIELD MARKETS
BONDS: (ofHARD
hoogrentende
Vastrentende
effecten
van emittenten
metuiteen
lagere kredietwaardigheid.
of
EUR) maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
rentes,
FIXED
INCOME:
Vastrentende
beleggingen,
zoals obligaties
of liquiditeiten.
EMERGING
MARKETS
HARD CURRENCY:
Vastrentende
effecten
van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
of EUR)
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid
FIXED INCOME:
Vastrentende
beleggingen,
obligaties
of liquiditeiten.
toekennen.
Dit betekent
een rating
van BBB-zoals
of hoger
bij Standard
& Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt
ervan
uitgegaan
dat
het
risico
op
wanbetaling
geringer
is
dan
bij
obligaties
metdeeen
lagere kredietwaardigheid.
“Wanbetaling”
betekent dat een
ratingbureaus
een hoge tot zeer
hoge kredietwaardigheid
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan
bedrijf
niet meer
in staat een
is omrating
rentevan
te betalen
of hetbij
oorspronkelijk
belegde
bedrag
terug te betalen.
toekennen.
Dit betekent
BBB- of hoger
Standard & Poors
of een
gelijkmatige
rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt
ervan uitgegaan
het risico op wanbetaling
dan bij obligaties
metofeen
kredietwaardigheid.
betekent
een het
VOLATILITEIT:
Dedat
beweeglijkheid
van de koersgeringer
van een isfinancieel
instrument
van lagere
de markt
in zijn geheel. Hoe“Wanbetaling”
hoger de volatiliteit,
hoedathoger
bedrijfdat
niet
in staat
is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.
risico
demeer
belegger
loopt.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid
de koers van eenvan
financieel
instrument
of van
in zijn geheel.
Hoe hoger
de volatiliteit, hoe hoger
KREDIETWAARDIGHEID
(RATING): van
Kredietwaardigheid
een persoon,
een land
of de
eenmarkt
onderneming.
Hoe groter
de kredietwaardigheid,
hoe het
risico
dat
de
belegger
loopt.
gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
SWING
PRICING:
Swing
pricingkrediet
is een techniek
die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment,
gemakkelijker
men
bij derden
kan verkrijgen.
die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
de netto inventariswaarde
van een dit
fonds
of de
compartiment,
SWING PRICING:
Swing in
pricing
is eenoftechniek
die ertoe
de negatieve
impact op
bestaande
deelnemers
het fonds
compartiment
diestrekt
niet wensen
uit te treden,
te beschermen.
In de praktijk gebeurt
door
in- of
die veroorzaakt
wordt door
enbijdragen
uittredingen
deelnemers
in transacties
dit fonds ofveroorzaken
compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
uittredende
deelnemers
te inlaten
aan van
de kosten
die hun
bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of
uittredende
Wettelijkedeelnemers
informatiete laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

Wettelijke informatie

Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
Alvorens
de beleggerbeleggingsfonds
beslist te beleggen
in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
gemeenschappelijk
bedoeld.
recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.
Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
De
informatie
dithet
document
houdt
rekeningbeleggersinformatie.
met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
recente
versieinvan
prospectus
en geen
de Essentiële
belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
De
redactieDaarom
van ditisdocument
gebeurtdatdoor
Nagelmackers
op basis
van nauwkeurig
geselecteerde
bronnen,
die beschouwd worden als volledig
belegger.
het aangeraden
de potentiële
belegger
bijkomende
informatie
vraagt in zijn
Nagelmackers-kantoor.
en betrouwbaar.
De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig
Verantwoordelijke
en betrouwbaar. uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
kunt zich ook wenden
de bevoegdenvinstantie
in de bemiddeling
bank- en
en de
of
via klachten@nagelmackers.be.
U kunt
iedere klacht richten aan de UKlachtendienst
van Banktot
Nagelmackers
(Sterrenkundelaan
23, 1210inBrussel)
of beleggingsdiensten
doorgeven via nagelmackers.be
distributie
van financiële instrumenten
in financiële
geschillen,
North Gate
Koning Albert
8, 1000
Brussel) via en de
of via klachten@nagelmackers.be.
U kunt(Ombudsman
zich ook wenden
tot de bevoegde
instantie
in deII,bemiddeling
in II-laan
bank- en
beleggingsdiensten
Ombudsman@Ombudsfin.be.
distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
Powered by
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Factsheet: Nagelmackers Multifund Balanced kap
Maandelijkse rapportering op 31/03/2021
31/08/2020
Onbepaalde looptijd
looptijd
Onbepaalde

Categorie: Internationaal
Internationaal fonds
fonds dat
dat belegt
belegt in
in een
een evenwichtig
evenwichtig assortiment
assortiment van
van obligatiefondsen,
Categorie:
obligatiefondsen, aandelenfondsen
aandelenfondsen en
en monetaire
monetaire
fondsen
fondsen
NIW: 416,82 EUR
Morningstar Rating™:
NIW: 447,65 EUR
Morningstar Rating™:
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties
in het verleden
een beleggingsfonds
rekening
met het risicoDeenMorningstar
de verrekende
kosten.
geen rekening
metkwantitatieve
kwalitatieveevaluatie
elementenvoor
en wordt
berekend
Morningstar
is van
een onafhankelijke
leverancier
vanhoudend
beleggingsanalyses.
Rating
vanZij★houdt
tot ★★★★★
is een
de prestaties
ophet
basis
van een
(wiskundige)
formule. De
beleggingsfondsen
gerangschikt
per categorie
gelijkaardige
beleggingsfondsen
hun
in
verleden
van
een beleggingsfonds
rekening
houdend metworden
het risico
en de verrekende
kosten.enZijvergeleken
houdt geenmet
rekening
met kwalitatieve
elementenopenbasis
wordtvan
berekend
score
en
krijgen
één
tot
vijf
sterren.
In
elke
categorie,
krijgen
de
10%
hoogste
scores
5
sterren,
de
volgende
22,5%
4
sterren,
de
middelste
35%
3
sterren,
de
volgende
op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun
22,5%en
2 sterren
10% In
éénelke
ster.
De ratingkrijgen
wordt de
maandelijks
berekend
basis van
het historisch
drie, vijf 35%
of tien
jaar en zij
geen
score
krijgen en
ééndetotslechtste
vijf sterren.
categorie,
10% hoogste
scores op
5 sterren,
de volgende
22,5%rendement
4 sterren, over
de middelste
3 sterren,
de houdt
volgende
rekening
met de en
toekomst.
22,5%
2 sterren
de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen
rekening met de toekomst.

Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Nagelmackers Multifund Balanced belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
optimaal rendement
op lange
termijn
tegen
een gematigd
risico door
een evenwichtigeHet
spreiding
over
aandelen,
en liquide
Nagelmackers
Multifund
Balanced
belegt
hoofzakelijk
in aandelen
vanmiddel
anderevan
beleggingsfondsen.
beleid is
gericht
op hetobligaties
behalen van
een
middelen.
optimaal rendement op lange termijn tegen een gematigd risico door middel van een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en liquide
middelen.
Voor de beleggingen in obligatiefondsen moeten de onderliggende activa aan de volgende of strengere criteria voldoen: de obligaties en
schuldinstrumenten worden zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen
Voor
beleggingen
in obligatiefondsen
moeten de onderliggende
activa een
aan eerste
de volgende
of strengere
criteria
de obligaties en
aan dedewensen
ten aanzien
van beleggingscategorie,
-stijl en -regio wordt
schifting
gemaakt op
basis voldoen:
van een kwantitatieve
analyse van
schuldinstrumenten
zowel uitgegeven
doorvoornamelijk
bedrijven alsafdoor
Uitbeleggingsproces.
het universum van beleggingsfondsen die voldoen
rendement en risico.worden
De uiteindelijke
keuze hangt
van overheidsinstanties.
de beoordeling van het
aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, - stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van
Het fonds kan
maken
van afgeleide
instrumenten
met
oog op indekking
neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
rendement
engebruik
risico. De
uiteindelijke
keuzefinanciële
hangt voornamelijk
af van
dehet
beoordeling
van het van
beleggingsproces.
van het rendement.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
Voorhet
ditrendement.
fonds wordt geen benchmark gehanteerd.
van
De dividendinkomsten
vanbenchmark
het fonds worden
herbelegd.
Voor
dit fonds wordt geen
gehanteerd
en het wordt actief beheerd.
U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of
De dividendinkomsten
van het
worden
Dit gebeurt altijd
in fonds
het belang
vanherbelegd.
de zittende andeelhouders van het fonds.
uitgesteld.
UAanbeveling:
kunt op iedere
bankwerkdag
aandelen
in
het
fonds
of verkopen.
Alleen
uitzonderlijke
de inkoop worden beperkt of
Dit fonds is misschien niet geschikt
voorkopen
beleggers
die van plan
zijninhun
geld binnengevallen
3 jaar op kan
te nemen.
uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen

Evolutie
van 100 is€ geïnvesteerd
in dit
compartiment
vanaf 3/04/2000 tot 31/08/2020
Dit
beleggingsbeleid
integraal afkomstig
uit de
Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 3/04/2000 tot 31/03/2021
175
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125
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100
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Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.
Nagelmackers Multifund Balanced kap
Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.
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Rendementen
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/03/2021*
31/08/2020*
1M
1M
+2,42%
+2,36%

Nagelmackers Multifund Balanced kap

3M
3M
+2,04%
+4,81%

YTD
YTD
+2,04%
-0,87%

1J1J
+22,24%
+2,89%

3J3J
+5,29%
+2,89%

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2020*
31/12/2019*

Bruto dividenden

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)

Dividend uitkerend

Sinds de oprichting
+2,81%
+2,54%

Nee

%

%

4 ,3 %
-8 ,4
%

4 ,1 %-8 ,4 %

43,,18%%

5 ,63%,8 %

%

5 ,6 %

1 2 ,0

% 7 ,3 %

%

1 2 ,0

-2 ,0

%

% %
1 0 ,5 7 ,3

1 0 ,5

-2 ,0

%

%

1 1 ,3

10

10J
10J
+5,55%
+5,10%

1 6 ,8

1 6 ,8

20

5J5J
+4,67%
+3,53%

0

-10
2010 2012
2011 2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016
2015 2017
2016 2018
2017 2019
2018 2020
2019
2011

Nagelmackers Multifund Balanced kap
De vermelde
vermelde brutorendementen
brutorendementen worden
worden berekend
berekend in
in de
de
** De
munteenheid van
van het
het fonds
fonds (compartiment
(compartiment van
van de
de bevek)
bevek) en
en houden
houden
munteenheid
geen rekening
rekening met
met eventuele
eventuele instapinstap- of
of uitstapkosten
uitstapkosten of
of taksen.
taksen. De
De
geen
weergegeven prestaties
prestaties zijn
zijn uit
uit het
het verleden
verleden en
en vormen
vormen geen
geen garantie
garantie
weergegeven
voor de
de toekomstige
toekomstige prestaties.
prestaties. Bron:
Bron: VWD
VWD
voor

Samenstellingen
Samenstellingen
Voornaamste posities
Voornaamste posities
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
ABN LIAMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities I
USD
NN (L) Emerging
European Markets
Sustainable
Equity Index
I EUR Sustainable Equity I
Enhanced
EUR
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN
L NORT Credit (excl.Fin.) I
NN L(L)SICAV
Euro NN
Sustainable
Threadneedle
(Lux) European
M&G (Lux) Investment
Funds 1Social
M&G Bond
(Lux) LE
Positive Impact Fund
USD
LI
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
Liquid Euribor
3M A EUR
NN (L) Global
Equity Impact
Opportunities I EUR
RobecoSquare
CapitalFund
Growth
Funds
Robeco
Sustainable European
Value
Equity
Belgium
I2 Cap
Stars Equities I EUR
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR

10,46%
7,14%
8,37%
6,40%
8,30%
6,08%
6,86%
6,31%
6,02%
6,27%
5,57%
6,27%
5,11%
5,91%
5,05%
5,60%
5,02%
5,30%
4,53%
4,51%

De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn
ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.
De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken
Kenmerken
Algemeen
Algemeen
Type deelbewijzen
Type deelbewijzen
Grootte van de aandelenklasse
Grootte van de aandelenklasse
Grootte van het compartiment
Grootte van het compartiment
Aantal deelbewijzen
Aantal deelbewijzen
Munt
Munt
ISIN-code
ISIN-code
Beleggingshorizon
Beleggingshorizon
Juridische structuur
Juridische structuur

Risico- en opbrengstprofiel
Risico- en opbrengstprofiel
Kapitalisatieaandelen
Kapitalisatieaandelen
93.319.958,37 EUR
111.358.382,83 EUR
107.573.536,53 EUR
173.850.987,92 EUR
223.461,64
245.474,33
EUR
EUR
BE0173447112
BE0173447112
Minimum 3 jaar
Minimum 3 jaar
Compartiment van de
Compartiment
van de naar
beleggingsvennootschap
beleggingsvennootschap
naar
Belgisch recht Nagelmackers
Belgisch recht Nagelmackers
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Lager risico
Lager risico
Potentieel lager rendement
Potentieel lager rendement
1
2
3
1
2
3

Hoger risico
Hoger risico
Potentieel hoger rendement
Potentieel hoger rendement
4
4

5
5

6
6

7
7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer
Deze
risicoopbrengstindicator
historischegegevens,
volatiliteit weer
van het
fondsenover
een periode vangeeft
5 jaar.deHistorische
van
het fonds
over
een periode
5 jaar.
Historische
gegevens,
gebruikt
voor de
berekening
vanvan
deze
synthetische
indicator,
zijn
gebruikt
berekeningindicatie
van dezevoor
synthetische
indicator,
zijn
mogelijk voor
geende
betrouwbare
het toekomstige
risicoprofiel
mogelijk
geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel
van het fonds.
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Financiële dienstverlening
Distributeur
Distributeur
Delegatie van het beheer van de
Delegatie
van het beheer van de
beleggingsportefeuille
beleggingsportefeuille

CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C
b320, 1000 Brussel
Bank Nagelmackers nv,
Bank
Nagelmackers23,
nv,1210 Brussel
Sterrenkundelaan
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel
Bank Nagelmackers NV
Bank Nagelmackers NV

Netto-inventariswaarde (NIW)
Netto-inventariswaarde (NIW)
Eerste NIW
Eerste NIW
Periodiciteit
Periodiciteit

Publicatie op de website
Publicatie op de website

250,00 EUR op 3/04/2000
250,00 EUR op 3/04/2000
De netto-inventariswaarde wordt
De
netto-inventariswaarde
wordt
dagelijks
berekend te Brussel
op
dagelijks
te Brussel op
basis van berekend
de laatst bekende
basis
van
de
laatst
bekende
koersen voor deze evaluatie.
koersen voor deze evaluatie.
http://www.tijd.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be

De laagste
categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een
van
het fonds.
risicoloze
Er kan niet1)worden
gegarandeerd
dat de risicoen
De
laagstebelegging.
categorie (categorie
betekent
niet dat er sprake
is van een
opbrengstcategorie
wijzigt.
De indeling
van het fonds
in de tijd
risicoloze
belegging.niet
Er kan
niet worden
gegarandeerd
dat kan
de risicoen
variëren.
opbrengstcategorie
niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd
Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is
variëren.
aan fonds
middelgrote
Dit betekent
dat de
kansonderhevig
op winst enis
Het
behoortschommelingen.
tot categorie 4 omdat
de waarde
ervan
het risico
op verlies
middelgroot kunnen
zijn. dat de kans op winst en
aan
middelgrote
schommelingen.
Dit betekent
De volgende
risico’smiddelgroot
worden mogelijk
nietzijn.
(voldoende) weergegeven
kunnen
het
risico op verlies
door
de bovenstaande
synthetische
De
volgende
risico’s worden
mogelijkindicator:
niet (voldoende) weergegeven
Wisselkoersrisico:
kan belegd worden
in beleggingen uitgedrukt in
door
de bovenstaandeersynthetische
indicator:
een
andere munt. Daar
dezebelegd
munten
niet volledig
worden afgedekt,
Wisselkoersrisico:
er kan
worden
in beleggingen
uitgedruktisin
er sprake
vanmunt.
wisselkoersrisico.
een
andere
Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is
Voor
een van
compleet
overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij
er
sprake
wisselkoersrisico.
u naareen
de compleet
desbetreffende
paragraaf
het prospectus,
verkrijgbaar
Voor
overzicht
van deinrisico’s
van dit fonds
verwijzenbij
wij
financiële
dienstverlener
of via de
udenaar
de desbetreffende
paragraaf
in website
het prospectus, verkrijgbaar bij
de financiële dienstverlener of via de website

Kosten
Kosten

Instapkosten (per inschrijving)
Instapkosten (per inschrijving)

Minimale inschrijving
Minimale inschrijving
Minimale initiële inschrijving
Minimale initiële inschrijving
Minimale bijkomende inschrijving
Minimale bijkomende inschrijving
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1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel

Datums toegepast voor de orders
Datums toegepast voor de orders

Uitstapkosten
Uitstapkosten
Beheerkosten
Beheerkosten

Orders door Nagelmackers
Orders
doorvóór
Nagelmackers
ontvangen
ontvangen vóór

Lopende kosten
Lopende kosten

Evaluatiedatum koers
Evaluatiedatum koers
Valutadatum
Valutadatum

D = datum van de afsluiting van de
Dontvangstperiode
= datum van de afsluiting
van ordersvan de
ontvangstperiode
van orders
alsook datum van de
alsook
datum van
de
gepubliceerde
nettogepubliceerde
nettoinventariswaarde:
elke
inventariswaarde:
bankwerkdag voorelke
14 uur.
bankwerkdag voor 14 uur.
D + 2 bankwerkdagen te Brussel =
Ddatum
+ 2 bankwerkdagen
te Brussel
van de berekening
van de=
datum
van de berekening van de
netto-inventariswaarde
netto-inventariswaarde
D + 4 bankwerkdagen te Brussel =
Dvalutadatum
+ 4 bankwerkdagen
te Brussel en
=
van inschrijvingen
valutadatum
van inschrijvingen en
terugbetalingen.
terugbetalingen.

Conversiekosten
Conversiekosten
Prestatievergoeding
Prestatievergoeding
Swing price
Swing price
Bewaarloon op effectenrekening
Bewaarloon op effectenrekening

Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
25.000 t.e.m.
49.999EUR:
EUR:2,50%
2,25%
Minder
dan 25.000
50.000 t.e.m. 49.999
74.999 EUR: 2,00%
25.000
2,25%
75.000 t.e.m.
EUR of 74.999
meer: EUR:
1,50%2,00%
50.000
75.000 EUR of meer: 1,50%
Geen
Geen
0.9% + verhandelingsprovisie :
0.50% ten gunste van
1.40%.
Nagelmackers.
1.94%. Dit cijfer kan van jaar tot
1.90%.
cijfer kan van jaar tot
jaar
kanDit
variëren.
jaar kan variëren.
Geen
Geen
Geen
Geen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Gratis bij bewaring op een
Gratis bij bewaringbijop een
effectenrekening
effectenrekening
Nagelmackers
NV bij
Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit
Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*
1,32% (max. 4.000 EUR) van
toepassing
verkoop.
Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*
1,32% (max.bij4.000
EUR) van
toepassing
bij
verkoop.
Roerende voorheffing op de dividenden* Niet van toepassing
Roerende voorheffing
voorheffing op
op de
de meerwaarde
dividenden* 30%
Niet van toepassing
Roerende
van
schuldvorderingen
(TISdeBIS)*
Roerende
voorheffing op
meerwaarde 30%
van schuldvorderingen
(TISdeBIS)*
Roerende
voorheffing op
meerwaarde van schuldvorderingen (TIS
BIS)
van 30%
voor iedere
die eenvan
natuurlijke
persoon en(TIS
fiscale
Roerende
voorheffing
opbelegger
de meerwaarde
schuldvorderingen
rijksinwoner
van België
op het geheel
een deel van
de en fiscale
BIS) van 30% voor
iedereis,belegger
die eenofnatuurlijke
persoon
meerwaarde
gerealiseerd
(een)
rijksinwoner van
België is, bij
op de
hetterugbetaling
geheel of eenvan
deel
van de
deelbewijs/deelbewijzen
beleggingsfondsen
meer dan 10% van
meerwaarde gerealiseerd van
bij de
terugbetaling vandie
(een)
hun
activa rechtstreeks of onrechtstreeks
in schuldvorderingen
deelbewijs/deelbewijzen
van beleggingsfondsen
die meer dan 10% van
beleggen
…). In geval
van minderwaarde is er
hun activa(obligaties,
rechtstreeksliquiditeiten
of onrechtstreeks
in schuldvorderingen
geen
roerende
voorheffing
verschuldigd.
beleggen
(obligaties,
liquiditeiten
…). In geval van minderwaarde is er
geen roerende voorheffing verschuldigd.
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste
verklaring
ondertekend
is.
* Vrijstelling
voor niet-rijksinwoners
op voorwaarde dat de vereiste
verklaring ondertekend is.

Documenten
Documenten

Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Nederlands
Kostenschatting
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Prospectus
Frans
Prospectus
Frans
Prospectus
Nederlands
Prospectus
Nederlands
Jaarlijks verslag
Frans
Jaarlijks verslag
Frans
Jaarlijks verslag
Nederlands
Jaarlijks verslag
Nederlands
Halfjaarlijks verslag
Frans
Halfjaarlijks verslag
Frans
Halfjaarlijks verslag
Nederlands
Halfjaarlijks verslag
Nederlands
De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de
schatting
van dehet
kosten
voor de
transactie
en de
meest recente de
De prospectus,
document
met
essentiële
beleggersinformatie,
periodieke
ende
jaarverslagen
kosteloos en
terde
beschikking
in alle
schatting van
kosten voorzijn
de transactie
meest recente
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periodieke en bankkantoren
jaarverslagen zijn
kosteloos
ter beschikking
Nagelmackers
en op
de volgende
website : in alle
Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website :
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be

Lexicon
Lexicon
HIGH
YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
HIGH YIELD
(ofgepaard
hoogrentende
obligaties)
Vastrentende
effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
rentes,
maarBONDS:
gaan ook
met meer
risico voor
de beleggers.
rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
EMERGING
MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
of
EUR)
of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT
GRADE: Kwaliteitskenmerk
Kwaliteitskenmerk voor
voor vastrentende
vastrentende effecten
effecten waaraan
waaraan de
de ratingbureaus
ratingbureaus een
een hoge
hoge tot
tot zeer
zeer hoge
hoge kredietwaardigheid
kredietwaardigheid
INVESTMENT GRADE:
toekennen.
Dit
betekent
een
rating
van
BBBof
hoger
bij
Standard
&
Poors
of
een
gelijkmatige
rating
bij
Moody’s
of
toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch.
Fitch. Bij
Bij deze
deze obligaties
obligaties wordt
wordt
ervan
uitgegaan
dat
het
risico
op
wanbetaling
geringer
is
dan
bij
obligaties
met
een
lagere
kredietwaardigheid.
“Wanbetaling”
betekent
dat een
een
ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat
bedrijf niet
niet meer
meer in
in staat
staat is
is om
om rente
rente te
te betalen
betalen of
of het
het oorspronkelijk
oorspronkelijk belegde
belegde bedrag
bedrijf
bedrag terug
terug te
te betalen.
betalen.
VOLATILITEIT:
De
beweeglijkheid
van
de
koers
van
een
financieel
instrument
of
van
de
markt
in
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn
zijn geheel.
geheel. Hoe
Hoe hoger
hoger de
de volatiliteit,
volatiliteit, hoe
hoe hoger
hoger het
het
risico
dat
de
belegger
loopt.
risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment,
die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of
uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

Wettelijke informatie
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.
De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig
en betrouwbaar.
Verantwoordelijke uitgever:
uitgever: Bank
Bank Nagelmackers
Nagelmackers nv,
nv, Sterrenkundelaan
Sterrenkundelaan 23,
23, 1210
1210 Brussel
Brussel -- 0404.140.107
0404.140.107
Verantwoordelijke
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
U
iedere klacht richten aan de UKlachtendienst
van Banktot
Nagelmackers
(Sterrenkundelaan
23, 1210inBrussel)
of beleggingsdiensten
doorgeven via nagelmackers.be
ofkunt
via klachten@nagelmackers.be.
kunt zich ook wenden
de bevoegdenvinstantie
in de bemiddeling
bank- en
en de
U kunt(Ombudsman
zich ook wenden
tot de bevoegde
instantie
in deII,bemiddeling
in II-laan
bank- en
beleggingsdiensten
of
via klachten@nagelmackers.be.
distributie
van financiële instrumenten
in financiële
geschillen,
North Gate
Koning Albert
8, 1000
Brussel) via en de
distributie
van financiële instrumenten
in via
financiële
geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
Ombudsman@OmbFin.be.Albert
II-laan(Ombudsman
8, 1000 Brussel)
Ombudsman@Ombudsfin.be.
Ombudsman@OmbFin.be.Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
Powered by
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Maandelijkse rapportering
rapportering op
op 31/08/2020
Maandelijkse
31/03/2021
Onbepaalde
looptijd
Onbepaalde looptijd

Categorie: Internationaal fonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelenfondsen, in obligatiefondsen en monetaire fondsen
Categorie: Internationaal fonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelenfondsen, in obligatiefondsen en monetaire fondsen
NIW: 390,45 EUR
Morningstar Rating™:
NIW: 431,21 EUR
Morningstar Rating™:
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties
in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend
Morningstar
onafhankelijke
leverancier
van beleggingsanalyses.
De Morningstar
Rating van
tot ★★★★★
is een kwantitatieve
evaluatie op
voor
de prestaties
op basis van is
eeneen
(wiskundige)
formule.
De beleggingsfondsen
worden gerangschikt
per categorie
en★
vergeleken
met gelijkaardige
beleggingsfondsen
basis
van hun
in
het en
verleden
rekening
houdend
met
en de
verrekende
kosten.
Zij houdt22,5%
geen rekening
kwalitatieve
elementen
berekend
score
krijgenvan
ééneen
tot beleggingsfonds
vijf sterren. In elke
categorie,
krijgen
dehet
10%risico
hoogste
scores
5 sterren,
de volgende
4 sterren,met
de middelste
35%
3 sterren,endewordt
volgende
op
basis
van eenen(wiskundige)
beleggingsfondsen
worden gerangschikt
categorie
gelijkaardige
beleggingsfondsen
op zij
basis
vangeen
hun
berekend per
op basis
van en
hetvergeleken
historisch met
rendement
over drie,
vijf of tien jaar en
houdt
22,5%
2 sterren
de slechtsteformule.
10% éénDe
ster.
De rating wordt maandelijks
score en krijgen
één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende
rekening
met de toekomst.
22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen
rekening met de toekomst.

Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Nagelmackers Multifund Growth belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
optimaal rendement op lange termijn, waarbij voornamelijk in aandelen wordt belegd. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen en in
Nagelmackers Multifund
Growthinbelegt
hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
obligatiefondsen
en bijkomend
geldmarktfondsen.
optimaal rendement op lange termijn, waarbij voornamelijk in aandelen wordt belegd. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen en in
obligatiefondsen
en bijkomend
in geldmarktfondsen.
De investering in die
verschillende
activa gebeurt op zodanige wijze dat het dynamisch karakter steeds wordt weerspiegeld. Het fonds kan in
financiële instrumenten beleggen die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro.
De investering in die verschillende activa gebeurt op zodanige wijze dat het dynamisch karakter steeds wordt weerspiegeld.
Voor de beleggingen in obligatiefondsen moeten de onderliggende activa aan de volgende of strengere criteria voldoen: de obligaties en
Het fonds kan in financiële
beleggen
zijn uitgegeven
andere valuta dans. de
Uiteuro.
het universum van beleggingsfondsen die voldoen
schuldinstrumenten
wordeninstrumenten
zowel uitgegeven
doordie
bedrijven
als door in
overheidsinstantie
aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van een hangt voornamelijk af van
Voor
de beleggingen
in beleggingsproces.
obligatiefondsen moeten de onderliggende activa aan de volgende of strengere criteria voldoen: de obligaties en
de
beoordeling
van het
schuldinstrumenten worden zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen
Het de
fonds
kan gebruik
makenvan
vanbeleggingscategorie,
afgeleide financiële- nstrumenten
heteen
oogeerste
op indekking
neerwaartse
dan
wel voornamelijk
ter optimalisatie
van
aan
wensen
ten aanzien
stijl en -regio met
wordt
schiftingvan
gemaakt
op basisrisico’s,
van een
hangt
af van
het
rendement. van het beleggingsproces.
de beoordeling
Voor
dit fonds
wordt geen
benchmark
gehanteerd.
Het fonds
kan gebruik
maken
van afgeleide
financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
van
het
rendement.
De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.

Voor
wordt
geen benchmark
gehanteerd
en kopen
het wordt
actief beheerd.
U kuntditopfonds
iedere
bankwerkdag
aandelen
in het fonds
of verkopen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of
uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.
De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of
Dit
beleggingsbeleid
is altijd
integraal
afkomstig
uit de
beleggersinformatie.
uitgesteld.
Dit gebeurt
in het
belang van
de Essentiële
zittende aandeelhouders
van het fonds.
Aanbeveling:
fonds
is misschien nietingeschikt
voor beleggers vanaf
die van 3/04/2000
plan zijn hun tot
geld31/08/2020
binnen 5 jaar op te nemen.
Evolutie vanDit100
€ geïnvesteerd
dit compartiment
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 3/04/2000 tot 31/03/2021
150

125
175

150
100
125
75
100
50
75
25
50
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2006

2008
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2012

2014

2016

2018

2020

Nagelmackers Multifund Growth kap
25
Bron:
vwd group,
gebaseerd2004
op informatie2006
van derden. Deze
gebaseerd op2012
de voorgaande
betrouwbare2020
indicator
2002
2008 grafiek is2010
2014jaren en vormt
2016 dus geen2018
voor de toekomst.

Nagelmackers Multifund Growth kap
Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.

30
Factsheet:
Nagelmackers Multifund Growth kap

Pagina 1 van 4

Factsheet: Nagelmackers Multifund Growth kap

Pagina 2 van 4

Rendementen
31/03/2021*
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/08/2020*
Nagelmackers Multifund Growth kap

1M
1M

3M
3M

YTD
YTD

1J1J

3J3J

5J5J

10J
10J

Sinds de oprichting

+3,45%
+3,58%

+4,24%
+6,11%

+4,24%
-1,23%

+29,75%
+4,69%

+7,24%
+3,75%

+6,43%
+4,55%

+6,99%
+6,70%

+2,63%
+2,21%

31/12/2020*
Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2019*

Bruto dividenden

(per
(per kalenderjaar
kalenderjaar wordt
wordt het
het boekjaar
boekjaar afgesloten
afgesloten op
op 31
31 december)
december)

Dividend uitkerend
2 1 ,1

%

%

6%
-1 0 ,

4 ,6 %

%

%

5 ,9-%1 0 ,6 %

54,9,7%%

-5 ,3

-5 ,3

9 ,1 %4 ,7 %

10

% %
1 3 ,4 9 ,1

%
1 3 ,4

%

%%
1131,4,8

%

1 1 ,8

1 4 ,8

20

2 1 ,1

30

Nee

0
-10
-20

2010
2011 2011
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2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020

Nagelmackers Multifund Growth kap
** De
De vermelde
vermelde brutorendementen
brutorendementen worden
worden berekend
berekend in
in de
de
munteenheid
munteenheid van
van het
het fonds
fonds (compartiment
(compartiment van
van de
de bevek)
bevek) en
en houden
houden
geen
rekening
met
eventuele
instapof
uitstapkosten
of
taksen.
geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De
De
weergegeven
weergegeven prestaties
prestaties zijn
zijn uit
uit het
het verleden
verleden en
en vormen
vormen geen
geen garantie
garantie
voor
toekomstige prestaties.
prestaties. Bron:
Bron: VWD
VWD
voor de
de toekomstige

Samenstellingen
Samenstellingen
Voornaamste posities
Voornaamste posities
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
11,67%
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
8,03%
ABN
9,47%
USD LIAMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities I
NN (L)
GlobalNNEquity
Impact Opportunities I EUR
9,39%
L SICAV
L NORT
7,49%
M&G
(Lux)
Investment
Funds
1
M&G
(Lux)
Positive
Impact
Fund
8,99%
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I
7,14%
USD
EUR LI
NN (L) European
Sustainable
Equity I EUR I EUR
7,91%
Global Equity
Impact Opportunities
7,04%
NN (L) Euro
(excl.Fin.)
7,33%
GlobalSustainable
SustainableCredit
Equity
I EUR I
6,60%
Robeco
Capital
Growth
Funds
Robeco
Sustainable
European
6,06%
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap
6,01%
Stars Equities I EUR
Wellington Management Funds (Ireland) PLC Global Impact Fund 5,98%
Skagen
5,82%
USD S Global B
Wellington
Funds
(Ireland) PLCEquities
Global Impact
5,55%
ABN AMRO Management
Funds Parnassus
US Sustainable
I
4,92%
Fund USD S
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR
4,46%
Nagelmackers Institutional European Equities Large Cap N
5,38%
Kempen International Funds Kempen (Lux) Global Small Cap
4,45%
Fund
I
De
mogelijkheid
bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn
ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.
De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken
Kenmerken

Algemeen
Algemeen
Type
deelbewijzen
Type deelbewijzen
Grootte
van de aandelenklasse
de aandelenklasse
Grootte van het
compartiment
Groottedeelbewijzen
van het compartiment
Aantal
Aantal
deelbewijzen
Munt
Munt
ISIN-code
ISIN-code
Beleggingshorizon
Beleggingshorizon
Juridische
structuur
Juridische structuur

Kapitalisatieaandelen
Kapitalisatieaandelen
43.331.355,70
EUR
62.213.068,46 EUR
48.034.870,85
80.770.291,93 EUR
110.872,79
141.485,49
EUR
EUR
BE0173448128
BE0173448128
Minimum
5 jaar
Minimum 5 jaarvan de
Compartiment
beleggingsvennootschap naar
Compartiment
van de
Belgisch
recht Nagelmackers
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Risico- en opbrengstprofiel
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Lager risico

Hoger risico
Hoger risico

Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer
van
fondsenover
een periode vangeeft
5 jaar.deHistorische
Dezehet
risicoopbrengstindicator
historischegegevens,
volatiliteit weer
gebruikt
voor
de
berekening
van
deze
synthetische
indicator,
zijn
van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische
gegevens,
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel
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Financiële dienstverlening

Financiële
Distributeurdienstverlening
Distributeur
Delegatie van het beheer van de
beleggingsportefeuille
Delegatie van het beheer van de
beleggingsportefeuille
Netto-inventariswaarde (NIW)
Eerste
NIW
Netto-inventariswaarde
(NIW)
Periodiciteit
Eerste NIW

beleggingsvennootschap
naar 86C
CACEIS Belgium
NV, Havenlaan
Belgisch
recht
Nagelmackers
b320, 1000
Brussel
CACEIS
Belgium NV, Havenlaan 86C
Bank Nagelmackers
b320,
1000 Brussel 23,nv,1210 Brussel
Sterrenkundelaan
Bank
Bank Nagelmackers
Nagelmackers23,nv,
NV1210 Brussel
Sterrenkundelaan
Bank Nagelmackers NV

Minimale inschrijving

250,00 EUR op 3/04/2000
De netto-inventariswaarde
wordt
250,00
EURberekend
op 3/04/2000
dagelijks
te Brussel op
basis
van de laatst bekende wordt
De
netto-inventariswaarde
koersen voor
deze evaluatie.
dagelijks
berekend
te Brussel op
basis
van
de
laatst
bekende
http://www.tijd.be
koersen
voor deze evaluatie.
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

Minimale
inschrijving
Minimaleinitiële
inschrijving
Minimale
bijkomende
inschrijving
Minimale initiële inschrijving

1 aandeel
11 aandeel
aandeel

Periodiciteit
Publicatie op de website

Publicatie op de website

Minimale
bijkomendevoor
inschrijving
Datums toegepast
de orders1 aandeel
Orders
Nagelmackers
D = datum van de afsluiting van de
Datumsdoor
toegepast
voor de orders ontvangstperiode
ontvangen
vóór
van orders
datum
de
Orders door Nagelmackers
Dalsook
= datum
vanvan
de afsluiting
van de
gepubliceerde nettoontvangen vóór
ontvangstperiode
van orders
inventariswaarde:
elke
alsook datum van de
bankwerkdag voor
14 uur.
gepubliceerde
nettoinventariswaarde:
elkete Brussel =
Evaluatiedatum koers
D + 2 bankwerkdagen
bankwerkdag
14 uur. van de
datum van de voor
berekening
Evaluatiedatum koers
Dnetto-inventariswaarde.
+ 2 bankwerkdagen te Brussel =
datum
van de berekening
van de=
Valutadatum
D + 4 bankwerkdagen
te Brussel
netto-inventariswaarde.
valutadatum van inschrijvingen en
Valutadatum
Dterugbetalingen.
+ 4 bankwerkdagen te Brussel =
valutadatum van inschrijvingen en
terugbetalingen.
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gebruikt
voor de
van deze
synthetische
indicator,
van
het fonds.
Deberekening
laagste categorie
(categorie
1) betekent
nietzijn
dat er
mogelijk
betrouwbare
indicatie voor
hetniet
toekomstige
risicoprofiel
sprake is geen
van een
risicoloze belegging.
Er kan
worden gegarandeerd
van
hetrisicofonds.enDeopbrengstcategorie
laagste categorie (categorie
1) betekent
niet
dathet
er
dat de
niet wijzigt.
De indeling
van
sprake
is van
eentijdrisicoloze
fonds kan
in de
variëren.belegging. Er kan niet worden gegarandeerd
dat
risicoen opbrengstcategorie
nietde
wijzigt.
Deervan
indeling
van het is
Het de
fonds
behoort
tot categorie 5 omdat
waarde
onderhevig
fonds
in de
tijd variëren. Dit betekent dat de kans op winst en het
aan vrijkan
grote
schommelingen.
Het
behoort
categorie
groot
kunnen5 omdat
zijn. de waarde ervan onderhevig is
risicofonds
op verlies
vrijtot
aan
vrij groterisico’s
schommelingen.
Dit betekent
dat de kans weergegeven
op winst en het
De volgende
worden mogelijk
niet (voldoende)
risicode
opbovenstaande
verlies vrij groot
kunnen zijn.
door
synthetische
indicator: · Wisselkoersrisico: er kan
De volgende
risico’s
worden mogelijk
nietin(voldoende)
belegd
worden
in beleggingen
uitgedrukt
een andereweergegeven
munt. Daar
door de
bovenstaande
synthetische
indicator:is· er
Wisselkoersrisico:
er kan
deze
munten
niet volledig
worden afgedekt,
sprake van
belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar
wisselkoersrisico.
is er
deze
niet volledig
worden
Voor munten
een compleet
overzicht
van deafgedekt,
risico’s van
ditsprake
fonds van
verwijzen wij
uwisselkoersrisico.
naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij
Voor
een compleet
overzichtof
vanviadederisico’s
van dit fonds verwijzen wij
de financiële
dienstverlener
website.
u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij
de
financiële dienstverlener of via de website.
Kosten
Instapkosten
(per inschrijving)
Kosten

Instapkosten (per inschrijving)
Uitstapkosten
Beheerkosten
Uitstapkosten

Beheerkosten

Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
50.000
74.999EUR:
EUR:2,50%
2,00%
Mindert.e.m.
dan 25.000
75.000
of 49.999
meer: EUR:
1,50%2,25%
25.000 EUR
t.e.m.
50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
Geen
75.000 EUR of meer: 1,50%
1,00%+ verhandelingsprovisie :
Geen
0.50% ten gunste van
Nagelmackers.
1,50%

Lopende kosten

2,12%.
2,14%. Dit cijfer kan van jaar tot
jaar kan variëren.

Conversiekosten

Geen

Prestatievergoeding

Geen

Swing price

Niet van toepassing

Bewaarloon op effectenrekening

Gratis bij bewaring op een
effectenrekening bij
Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit
Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*

1,32% (max. 4.000 EUR) van
toepassing bij verkoop.
Roerende voorheffing op de dividenden* Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde 30%
van schuldvorderingen (TIS BIS)*
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS
BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale
rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de
meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een)
deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van
hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen
beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er
geen roerende voorheffing verschuldigd.
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste
verklaring ondertekend is.

Documenten
Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Prospectus
Frans
Prospectus
Nederlands
Jaarlijks verslag
Frans
Jaarlijks verslag
Nederlands
Halfjaarlijks verslag
Frans
Halfjaarlijks verslag
Nederlands
De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de
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schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente
periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle
Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website :
https://www.nagelmackers.be

Lexicon
Lexicon
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
HIGH YIELD
(ofgepaard
hoogrentende
obligaties)
Vastrentende
effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
rentes,
maarBONDS:
gaan ook
met meer
risico voor
de beleggers.
rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
EMERGING
MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
of
EUR)
of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
FIXED INCOME:
Vastrentende
beleggingen,
zoals
obligaties ofeffecten
liquiditeiten.
voor
vastrentende
waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid
INVESTMENT
GRADE:
Kwaliteitskenmerk
toekennen.
Dit
betekent
een
rating
van
BBBof
hoger
bij
Standard
&
Poors
of een
gelijkmatige rating
bij Moody’s
Fitch.
Bij deze obligaties wordt
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan
de ratingbureaus
een hoge
tot zeerof
hoge
kredietwaardigheid
ervan
uitgegaan
dat het risico
op wanbetaling
is dan
bij obligaties
eengelijkmatige
lagere kredietwaardigheid.
“Wanbetaling”
betekent
dat een
toekennen.
Dit betekent
een rating
van BBB- ofgeringer
hoger bij
Standard
& Poors met
of een
rating bij Moody’s
of Fitch. Bij deze
obligaties
wordt
bedrijf
niet
meer
in
staat
is
om
rente
te
betalen
of
het
oorspronkelijk
belegde
bedrag
terug
te
betalen.
ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een
bedrijf niet meer
in staat is om rente
of een
het oorspronkelijk
belegdeofbedrag
VOLATILITEIT:
De beweeglijkheid
van te
debetalen
koers van
financieel instrument
van deterug
marktteinbetalen.
zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het
risico
dat
de
belegger
loopt.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het
risico dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID
(RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.
KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
SWING
PRICING:
Swing
pricing krediet
is een techniek
die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment,
gemakkelijker
men
bij derden
kan verkrijgen.
die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
SWING PRICING:
Swing in
pricing
is eenoftechniek
die ertoe
de negatieve
impact op
de netto inventariswaarde
van een dit
fonds
ofde
compartiment,
bestaande
deelnemers
het fonds
compartiment
diestrekt
niet wensen
uit te treden,
te beschermen.
In de praktijk gebeurt
door
in- of
die veroorzaakt
wordt door
enbijdragen
uittredingen
deelnemers
in transacties
dit fonds ofveroorzaken
compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
uittredende
deelnemers
te inlaten
aan van
de kosten
die hun
bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of
uittredende
Wettelijkedeelnemers
informatiete laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

Wettelijke informatie
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
Alvorens
de beleggerbeleggingsfonds
beslist te beleggen
in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
gemeenschappelijk
bedoeld.
recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.
Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
De
informatie
dithet
document
houdt
rekeningbeleggersinformatie.
met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
recente
versie invan
prospectus
en geen
de Essentiële
belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
De
redactieDaarom
van ditisdocument
gebeurtdatdoor
Nagelmackers
op basis
van nauwkeurig
geselecteerde
bronnen,
die beschouwd worden als volledig
belegger.
het aangeraden
de potentiële
belegger
bijkomende
informatie
vraagt in zijn
Nagelmackers-kantoor.
en betrouwbaar.
De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig
Verantwoordelijke
en betrouwbaar. uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107
Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
Ombudsman@Ombudsfin.be.
of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
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Maandelijkse rapportering
rapportering op
op 31/03/2021
31/08/2020
Maandelijkse
Onbepaalde looptijd
looptijd
Onbepaalde

Categorie: Internationaal dakfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelenfondsen en bijkomend in monetaire fondsen
Categorie: Internationaal dakfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelenfondsen en bijkomend in monetaire fondsen
NIW: 619,02 EUR
Morningstar Rating™:
NIW: 701,47 EUR
Morningstar Rating™:
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties
in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend
Morningstar
een(wiskundige)
onafhankelijke
leverancier
van beleggingsanalyses.
De Morningstar
Rating van
tot ★★★★★
is een kwantitatieve
evaluatieop
voor
de prestaties
op basis vaniseen
formule.
De beleggingsfondsen
worden gerangschikt
per categorie
en ★
vergeleken
met gelijkaardige
beleggingsfondsen
basis
van hun
inscore
het verleden
rekening
houdend
met
en de
verrekende
kosten.
Zij houdt22,5%
geen rekening
kwalitatieve
berekend
en krijgenvan
ééneen
totbeleggingsfonds
vijf sterren. In elke
categorie,
krijgen
dehet
10%risico
hoogste
scores
5 sterren,
de volgende
4 sterren,met
de middelste
35%elementen
3 sterren,endewordt
volgende
op
basis2 sterren
van eenen
(wiskundige)
beleggingsfondsen
worden gerangschikt
categorie
en vergeleken
gelijkaardige
beleggingsfondsen
opzij
basis
vangeen
hun
berekend per
op basis
van het
historisch met
rendement
over drie,
vijf of tien jaar en
houdt
22,5%
de slechtsteformule.
10% éénDe
ster.
De rating wordt maandelijks
score
en krijgen
tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende
rekening
met de één
toekomst.
22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen
rekening met de toekomst.

Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Nagelmackers Multifund Full Equities belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
optimaal rendement op lange termijn, gepaard gaande met een grote volatiliteit, waarbij bijna uitsluitend in aandelenfondsen wordt belegd.
Nagelmackers Multifund Full Equities belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een
worden
belegd.
Het fonds
kan in financiële
instrumenten
beleggen
die zijn uitgegeven
in andere
Bijkomend
kan er ookopinlange
geldmarktfondsen
optimaal
rendement
termijn, gepaard
gaande
met een
grote volatiliteit,
waarbij
bijna uitsluitend
in aandelenfondsen
wordt
belegd.valuta
dan de euro. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een
Bijkomend
kan ergemaakt
ook in geldmarktfondsen
worden belegd.
Het fonds
kan in financiële
instrumenten
beleggen
zijn voornamelijk
uitgegeven inafandere
eerste schifting
op basis van een kwantitatieve
analyse
van rendement
en risico.
De uiteindelijke
keuzedie
hangt
van devaluta
dan
de euro. van
Uit het
van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, - stijl en -regio wordt een
beoordeling
hetuniversum
beleggingsproces.
eerste schifting gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de
Het fonds kanvan
gebruik
maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
beoordeling
het beleggingsproces.
van het rendement.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie
De benchmark
voor dit fonds is MSCI World in eur. Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding
van
het rendement.
(performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille.
De benchmark voor dit fonds is MSCI World in eur. Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance
De samenstelling
vansamenstelling
het fonds kanvan
dandeook
afwijken van de benchmark.
fee)
en niet voor de
portefeuille.
De samenstelling
dividendinkomsten
vanfonds
het fonds
worden
herbelegd.
De
van het
kan dan
ook afwijken
van de benchmark. Dit fonds wordt actief beheerd.
aandelen
in
het
fonds
kopen
U
kunt
op
iedere
bankwerkdag
De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd. of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of
uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.
UAanbeveling:
kunt op iedere
aandelen
in het fonds
of verkopen.
Alleen
uitzonderlijke
kannemen.
de inkoop worden beperkt of
Dit bankwerkdag
fonds is misschien
niet geschikt
voorkopen
beleggers
die van plan
zijn in
hun
geld binnen gevallen
5 jaar op te
uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.
Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Evolutie
van 100 is€ integraal
geïnvesteerd
in dit
compartiment
vanaf 28/04/1993 tot 31/08/2020
Dit
beleggingsbeleid
afkomstig
uit de
Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 28/04/1993 tot 31/03/2021
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Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.
Nagelmackers Multifund Full Equities kap
Bron: vwd group, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator
voor de toekomst.
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Rendementen
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/08/2020*
31/03/2021*
1M
1M
Nagelmackers Multifund Full Equities kap

3M
3M

+4,42%
+4,80%

YTD
YTD

1J1J

3J
3J

5J

10J
10J

Sinds de oprichting

+5,29%
+7,92% +5,29%
-1,54%

+39,61%
+7,15%

+9,16%
+5,13%

+8,66%
+6,11%

+8,37%
+8,20%

+6,40%
+6,06%

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2020*
31/12/2019*

Bruto dividenden

(per kalenderjaar
kalenderjaar wordt
wordt het
het boekjaar
boekjaar afgesloten
afgesloten op
op 31
31 december)
december)
(per

Dividend uitkerend

Nee

40
2 6 ,9

%

%

2 6 ,9

6 ,0 %

2%
-1 2 ,

8 ,9 %-1 2 ,2 %

8 ,59,%7 %

% %
1 2 ,6 5 ,7

%%
1122,,56

% %
1 7 ,61 2 ,5

%

% -7 ,5 %

-7 ,5
-20

% %
1 7 ,162 ,6

%

0

1 2 ,6

1 7 ,9

20

2010 2012
2011 2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016
2015 2017
2016 2018
2017 2019
2018 2020
2019
2011

Nagelmackers Multifund Full Equities kap
De vermelde
vermelde brutorendementen
brutorendementen worden
worden berekend
berekend in
in de
de
** De
munteenheid van
van het
het fonds
fonds (compartiment
(compartiment van
van de
de bevek)
bevek) en
en houden
houden
munteenheid
geen
rekening
met
eventuele
instapof
uitstapkosten
of
taksen.
De
geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De
weergegeven
prestaties
zijn
uit
het
verleden
en
vormen
geen
garantie
weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie
voor de
de toekomstige
toekomstige prestaties.
prestaties. Bron:
Bron: VWD
VWD
voor

Samenstellingen
Samenstellingen
Voornaamste posities
Voornaamste posities

NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
NN (L) European Sustainable Equity I EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
Nagelmackers
Institutional European Equities Large Cap N
USD LI
M&G
Investment
Funds
1 M&GIndex
(Lux)Sustainable
Positive Impact
Fund
NN
(L)(Lux)
Emerging
Markets
Enhanced
Equity
I
USD LI
EUR
ABNL AMRO
Funds
Parnassus US Sustainable Equities I
NN
SICAV NN
L NORT
Skagen
Global
B
NN (L) European Sustainable Equity I EUR
Wellington
Management
Funds
(Ireland) PLCEquities
Global Impact
ABN
AMRO Funds
Parnassus
US Sustainable
I
Fund USD S
Nagelmackers Institutional European Equities Large Cap N
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European
Stars Equities
I EUR
Wellington
Management
Funds (Ireland) PLC Global Impact
Fund USD S
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund N
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap

14,23%
10,11%
12,44%
10,10%
12,07%
10,08%
10,40%
9,62%
9,30%
9,56%
8,02%
8,78%
7,05%
8,73%
6,21%

5,36%
7,58%
5,10%
3,77%
4,53%

De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn
ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.
De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB’s in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken
Kenmerken
Algemeen
Algemeen
Type deelbewijzen
Type deelbewijzen
Grootte van de aandelenklasse
Grootte van de aandelenklasse
Grootte van het compartiment
Grootte van het compartiment
Aantal deelbewijzen
Aantal deelbewijzen
Munt
Munt
ISIN-code
ISIN-code
Beleggingshorizon
Beleggingshorizon
Juridische structuur
Juridische structuur

Risico- en opbrengstprofiel
Risico- en opbrengstprofiel
Kapitalisatieaandelen
Kapitalisatieaandelen
41.235.692,58 EUR
54.352.106,84 EUR
43.520.321,53 EUR
63.660.816,70 EUR
66.518,87
75.595,69
EUR
EUR
BE0173445090
BE0173445090
Minimum 5 jaar
Minimum 5 jaar
Compartiment van de
Compartiment
van de naar
beleggingsvennootschap
beleggingsvennootschap
naar
Belgisch recht Nagelmackers
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Lager risico
Lager risico
Potentieel lager rendement
Potentieel lager rendement
1
2
3
1
2
3

Hoger risico
Hoger risico

4
4

Potentieel hoger rendement
Potentieel hoger rendement
5
6
7
5
6
7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer
Dezehet
risicoopbrengstindicator
historischegegevens,
volatiliteit weer
van
fondsenover
een periode vangeeft
5 jaar.deHistorische
van het fonds
over
een periode
5 jaar.
Historische
gegevens,
gebruikt
voor de
berekening
vanvan
deze
synthetische
indicator,
zijn
gebruikt voor
berekeningindicatie
van dezevoor
synthetische
indicator,
zijn
mogelijk
geende
betrouwbare
het toekomstige
risicoprofiel
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Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Distributeur
Distributeur
Delegatie van het beheer van de
beleggingsportefeuille
Delegatie
van het beheer van de
beleggingsportefeuille

Belgisch
recht Nagelmackers
CACEIS Belgium
NV, Havenlaan 86C
b320,
1000
Brussel
CACEIS Belgium
NV, Havenlaan 86C
b320,
1000 Brussel nv,
Bank Nagelmackers
Sterrenkundelaan
Bank
Nagelmackers23,
nv,1210 Brussel
Sterrenkundelaan
Bank Nagelmackers23,NV1210 Brussel
Bank Nagelmackers NV

Netto-inventariswaarde (NIW)
Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW
Eerste
NIW
Periodiciteit
Periodiciteit

123,95 EUR op 28/04/1993
123,95
EUR op 28/04/1993 wordt
De netto-inventariswaarde
dagelijks
berekend te Brussel
op
De
netto-inventariswaarde
wordt
basis van berekend
de laatst bekende
dagelijks
te Brussel op
koersen
deze bekende
evaluatie.
basis
vanvoor
de laatst
koersen
voor
deze
evaluatie.
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.tijd.be
https://www.nagelmackers.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

Publicatie op de website
Publicatie op de website

Minimale inschrijving
Minimale inschrijving

1 aandeel
11 aandeel
aandeel
1 aandeel

Datums toegepast voor de orders
Datums toegepast voor de orders

Evaluatiedatum koers
Evaluatiedatum koers
Valutadatum
Valutadatum

mogelijk
geen betrouwbare
indicatie
voor het 1)
toekomstige
risicoprofiel
van het fonds.
De laagste categorie
(categorie
betekent niet
dat er
van
hetisfonds.
De risicoloze
laagste categorie
(categorie
1) betekent
niet dat er
sprake
van een
belegging.
Er kan niet
worden gegarandeerd
sprake
is van een
risicoloze belegging.
Er kan
nietDe
worden
gegarandeerd
dat de risicoen opbrengstcategorie
niet
wijzigt.
indeling
van het
dat
dekan
risicoentijd
opbrengstcategorie
niet wijzigt. De indeling van het
fonds
in de
variëren.
fonds
kan in
de tijdtot
variëren.
Het fonds
behoort
categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is
Het
behoort
tot categorieDit
6 omdat
de waarde
ervan
is
aan fonds
vrij grote
schommelingen.
betekent
dat de kans
oponderhevig
winst en het
Dit betekent
aan
schommelingen.
zijn. dat de kans op winst en het
risicogrote
op verlies
vrij groot kunnen
risico
op verlies
grootworden
kunnenmogelijk
zijn. niet (voldoende) weergegeven
De volgende
risico’s
De
volgende
risico’s worden
mogelijkindicator:
niet (voldoende) weergegeven
door
de bovenstaande
synthetische
door
de bovenstaandeersynthetische
indicator:
· Wisselkoersrisico:
er kan
Wisselkoersrisico:
kan belegd worden
in beleggingen
uitgedrukt
in
een andere
munt.
Daar deze munten
niet volledig
worden
afgedekt,
belegd
worden
in beleggingen
uitgedrukt
in een andere
munt.
Daar is
er sprake
van niet
wisselkoersrisico.
deze
munten
volledig worden afgedekt, is er sprake van
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij
wisselkoersrisico.
u naareen
de compleet
desbetreffende
paragraaf
het prospectus,
verkrijgbaar
van dit fonds
verwijzenbij
wij
Voor
overzicht
van deinrisico’s
de
financiële
dienstverlener
of via dein website.
u naar
de desbetreffende
paragraaf
het prospectus, verkrijgbaar bij
de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten
Kosten
Instapkosten
(per inschrijving)
Instapkosten (per inschrijving)

Minimale initiële inschrijving
Minimale
inschrijving
Minimale initiële
bijkomende
inschrijving
Minimale bijkomende inschrijving
Orders door Nagelmackers
ontvangen
Orders
doorvóór
Nagelmackers
ontvangen vóór
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D = datum van de afsluiting van de
van ordersvan de
Dontvangstperiode
= datum van de afsluiting
alsook datum van de
ontvangstperiode
van orders
gepubliceerde
nettoalsook
datum van
de
inventariswaarde:
elke
gepubliceerde
nettobankwerkdag voorelke
14 uur.
inventariswaarde:
bankwerkdag
voor 14 uur.
D + 2 bankwerkdagen
te Brussel =
van de berekening
van de=
Ddatum
+ 2 bankwerkdagen
te Brussel
netto-inventariswaarde.
datum
van de berekening van de
netto-inventariswaarde.
D + 4 bankwerkdagen te Brussel =
van inschrijvingen
Dvalutadatum
+ 4 bankwerkdagen
te Brussel en
=
terugbetalingen.
valutadatum
van inschrijvingen en
terugbetalingen.

Uitstapkosten
Uitstapkosten
Beheerkosten
Beheerkosten

Lopende kosten
Lopende kosten
Conversiekosten
Conversiekosten
Prestatievergoeding
Prestatievergoeding

Swing price
Swing price
Bewaarloon op effectenrekening
Bewaarloon op effectenrekening

Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
Minder
dan 25.000
50.000 t.e.m.
74.999EUR:
EUR:2,50%
2,00%
25.000
75.000 t.e.m.
EUR of49.999
meer: EUR:
1,50%2,25%
50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
75.000 EUR of meer: 1,50%
Geen
Geen
0.5%+ verhandelingsprovisie :
0.50%
1.00% ten gunste van
Nagelmackers.
1.69%. Dit cijfer kan van jaar tot
1.65%.
cijfer kan van jaar tot
jaar
kanDit
variëren.
jaar kan variëren.
Geen
Geen
10% van het positieve resultaat dat
10%return
van het
de
tenpositieve
opzichte resultaat
van de dat
de return tenMSCI
opzichte
benchmark,
Worldvan
Eurdeindex
benchmark,
MSCI
World
Eur index
(uitgedrukt in EUR), in positieve
(uitgedrukt
in EUR),
in positieve
zin
overschrijdt,
echter
pas nadat
zin overschrijdt,
echter pas
het
negatieve resultaat
ten nadat
het negatieve
ten sinds 1
opzichte
van deresultaat
benchmark
opzichte
van
de
benchmark
januari 2016 is goedgemaakt.sinds
In 1
januari
2016
is
goedgemaakt.
In
2019 werd er geen
2019
werd
er
geen
prestatievergoeding aangerekend.
prestatievergoeding aangerekend.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Gratis bij bewaring op een
Gratis bij bewaringbijop een
effectenrekening
effectenrekening
Nagelmackers
NV bij
Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit
Belgische fiscaliteit
Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*
Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*

1,32% (max. 4.000 EUR) van
1,32% (max.bij4.000
EUR) van
toepassing
verkoop.
toepassing bij verkoop.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Roerende voorheffing op de dividenden*
Roerende voorheffing op de dividenden*
Roerende voorheffing op de meerwaarde
Roerende
voorheffing op
meerwaarde
van
schuldvorderingen
(TISdeBIS)*
van schuldvorderingen (TIS BIS)*
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS
Roerende
voorheffing
opbelegger
de meerwaarde
schuldvorderingen
BIS)
van 30%
voor iedere
die eenvan
natuurlijke
persoon en(TIS
fiscale
BIS) van 30% voor
iedereis,belegger
die eenofnatuurlijke
persoon
rijksinwoner
van België
op het geheel
een deel van
de en fiscale
rijksinwoner van
België is, bij
op de
hetterugbetaling
geheel of eenvan
deel
van de
meerwaarde
gerealiseerd
(een)
meerwaarde gerealiseerd van
bij de
terugbetaling vandie
(een)
deelbewijs/deelbewijzen
beleggingsfondsen
meer dan 10% van
deelbewijs/deelbewijzen
van beleggingsfondsen
die meer dan 10% van
hun
activa rechtstreeks of onrechtstreeks
in schuldvorderingen
hun
activa
rechtstreeks
of
onrechtstreeks
in
schuldvorderingen
beleggen (obligaties, liquiditeiten …). In geval van minderwaarde is er
beleggen
(obligaties,
liquiditeiten
…). In geval van minderwaarde is er
geen
roerende
voorheffing
verschuldigd.
geen roerende voorheffing verschuldigd.
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste
* Vrijstelling
voor niet-rijksinwoners
op voorwaarde dat de vereiste
verklaring
ondertekend
is.
verklaring ondertekend is.

Documenten
Documenten
Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Frans
Kostenschatting
Nederlands
Kostenschatting
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Frans
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Essentiële beleggersinformatie
Nederlands
Prospectus
Frans
Prospectus
Frans
De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de
De prospectus,
document
essentiële
beleggersinformatie,
schatting
van dehet
kosten
voor demet
transactie
en de
meest recente de
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Prospectus
Jaarlijks verslag

Nederlands
Nederlands
Frans
Frans

Jaarlijks verslag
Halfjaarlijks verslag

Nederlands
Nederlands
Frans
Frans

Halfjaarlijks verslag
Nederlands
Nederlands
De prospectus, het document
met
essentiële
beleggersinformatie,
document met essentiële beleggersinformatie,de
de
schatting van de kosten voor
voor de
de transactie
transactie en
en de
de meest
meestrecente
recente
periodieke en jaarverslagen
jaarverslagen zijn
zijn kosteloos
kosteloos ter
terbeschikking
beschikkingininalle
alle
Nagelmackers bankkantoren
bankkantoren en
en op
op de
de volgende
volgende website
website ::
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be

Lexicon
Lexicon
HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
HIGH
YIELD
(ofgepaard
hoogrentende
obligaties)
Vastrentende
effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere
rentes,
maarBONDS:
gaan ook
met meer
risico voor
de beleggers.
rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
EMERGING
MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD
of EUR)
of EUR)
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.
INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid
toekennen. Dit
betekent
een rating van BBBhoger bij Standard
& Poors
of een
gelijkmatige rating
bij Moody’s
Fitch.
Bij deze obligaties wordt
INVESTMENT
GRADE:
Kwaliteitskenmerk
voorofvastrentende
effecten
waaraan
de ratingbureaus
een hoge
tot zeerofhoge
kredietwaardigheid
ervan uitgegaan
dat het risico
op wanbetaling
is dan
bij obligaties
eengelijkmatige
lagere kredietwaardigheid.
“Wanbetaling”
betekent
dat een
toekennen.
Dit betekent
een rating
van BBB- ofgeringer
hoger bij
Standard
& Poors met
of een
rating bij Moody’s
of Fitch. Bij deze
obligaties
wordt
bedrijfuitgegaan
niet meerdat
in staat
is omoprente
te betalen
of het oorspronkelijk
belegde
terugkredietwaardigheid.
te betalen.
ervan
het risico
wanbetaling
geringer
is dan bij obligaties
metbedrag
een lagere
“Wanbetaling” betekent dat een
bedrijf
niet meer
in staat is om rente
of een
het oorspronkelijk
belegdeofbedrag
VOLATILITEIT:
De beweeglijkheid
van te
debetalen
koers van
financieel instrument
van deterug
marktteinbetalen.
zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het
risico
dat
de
belegger
loopt.
VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het
risico
dat de belegger loopt.
KREDIETWAARDIGHEID
(RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
gemakkelijker
men
bij
derden
krediet
kan verkrijgen. van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe
KREDIETWAARDIGHEID (RATING):
Kredietwaardigheid
gemakkelijker
men
bij derden
kan verkrijgen.
SWING PRICING:
Swing
pricingkrediet
is een techniek
die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment,
die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de
SWING
PRICING:
Swing in
pricing
is eenoftechniek
die ertoe
de negatieve
impact te
opbeschermen.
de netto inventariswaarde
van eendit
fonds
compartiment,
bestaande
deelnemers
het fonds
compartiment
diestrekt
niet wensen
uit te treden,
In de praktijk gebeurt
doorofde
in- of
die
veroorzaakt
wordt
door
inen
uittredingen
van
deelnemers
in
dit
fonds
of
compartiment,
weg
te
nemen.
Met
deze
techniek
wenst
men de
uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken
bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of
uittredende
Wettelijkedeelnemers
informatiete laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

Wettelijke informatie
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
Met de term ‘fonds’ wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een
Alvorens de belegger
beslist te beleggen
in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
gemeenschappelijk
beleggingsfonds
bedoeld.
recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.
Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest
De informatie
document
houdt
rekeningbeleggersinformatie.
met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
recente
versie in
vandithet
prospectus
en geen
de Essentiële
belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke
De redactie
van ditisdocument
gebeurtdatdoor
Nagelmackers
op basis
van nauwkeurig
geselecteerde
bronnen,
die beschouwd worden als volledig
belegger.
Daarom
het aangeraden
de potentiële
belegger
bijkomende
informatie
vraagt in zijn
Nagelmackers-kantoor.
en betrouwbaar.
De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig
Verantwoordelijke
en betrouwbaar. uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107
U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
UOmbudsman@Ombudsfin.be.
kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be
of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via
Ombudsman@Ombudsfin.be.
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