ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het
is geen marketing-materiaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit
fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt
beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

APHILION Q² - “EQUITIES”, COMPARTIMENT VAN APHILION Q² BEVEK
“B”-KLASSE, ISIN: BE6300962360
ZELFBEHEERDE BEVEK

D OELSTELLINGEN EN BEL EGGINGSBELEID
De activa van het compartiment “Aphilion Q² - Equities” zijn
hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare
effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk
West Europa, de Verenigde Staten en Japan. Het compartiment
streeft ernaar meer dan 95% belegd te zijn in de
aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage
liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten.
De activa worden belegd met het oog op waardevermeerdering
op middellange termijn. De basisfilosofie van het beheer is het
zoeken naar interessant gewaardeerde aandelen en sectoren die
een beter dan gemiddeld rendement kunnen genereren en zo de
doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn
het best kunnen garanderen.

De referentie-index is de MSCI World index in euro.
Elke investeerder kan op elke Belgische beursdag intekenen op
deelbewijzen van het compartiment, of op eenvoudig verzoek de
terugbetaling van zijn aandelen vragen.
De door het fonds geïnde dividenden worden niet aan de
investeerders uitgekeerd maar geherinvesteerd in het fonds.
Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers
die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen.
Deze klasse is voorbehouden voor beleggers die intreden via een
distributeur waarmee de bevek hiertoe een overeenkomst heeft
gesloten en die geen enkele vergoeding van de bevek ontvangt
OF beleggers die minstens 500.000 EUR per compartiment
investeren.
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Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestaties en
van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel
ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het
nemen van meer risico’s.
Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de
indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel. Bovendien kan er niet worden
gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd
blijft. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
Het fonds behoort tot de risicoklasse 5 omdat beleggingen in
aandelen onderhevig zijn aan grote schommelingen als reactie

op de globale politieke en economische situatie. Bij een beursval
riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u
oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds die niet
(voldoende) zijn weergegeven door de risico- en
opbrengstindicator:
Ook specifieke bedrijfseconomische factoren kunnen voor
schommelingen zorgen. Zo kennen de aandelenmarkten
wereldwijd onderling een hoge correlatie waardoor zelfs in een
gediversifieerde portefeuille de schommelingen in de waarde
hoog kunnen zijn.
Een aanzienlijk deel van de activa noteert in vreemde valuta
(hoofdzakelijk USD, JPY en GBP) waardoor er een
omrekeningsrisico is en hun waarde in EUR onderhevig is aan
schommelingen in de wisselkoersen.
Dit fonds is blootgesteld aan een operationeel risico dat
verbonden is met de menselijke en technische infrastructuur. Dit
risico wordt uitgebalanceerd door een grote betrouwbaarheid
van de IT-systemen en door een bekwame, ervaren
beheersploeg, die alle aspecten van het beheer van elkaar
kunnen overnemen.

K OSTEN
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.
EENMALIGE KOSTEN DIE VÓÓR OF NA UW BELEGGING WORDEN
AANGEREKEND

INSTAPKOSTEN:
DIT IS HET MAXIMALE BEDRAG DAT VAN UW GELD ZOU KUNNEN
WORDEN AFGEHOUDEN VOORDAT HET BELEGD WORDT.

2.5%

UITSTAPKOSTEN:
DIT IS HET MAXIMALE BEDRAG DAT VAN UW GELD ZOU KUNNEN
WORDEN AFGEHOUDEN VOORDAT DE OPBRENGSTEN VAN UW
BELEGGING WORDEN UITBETAALD.

VERANDERING VAN COMPARTIMENT:

GEEN

GEEN

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN ÉÉN JAAR AAN HET FONDS WORDEN
ONTTROKKEN

LOPENDE KOSTEN:

0.99%

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET
FONDS WORDEN ONTTROKKEN

PRESTATIEVERGOEDING:

De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U
kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van uw
financieel adviseur of distributeur vernemen.

20% VAN HET RENDEMENT BOVEN HET
REFERENTIE-RENDEMENT (MSCI WORLD
NR IN EURO), MET HIGH-WATERMARK.
BEDRAG VAN DE PRESTATIEVERGOEDING
DAT GEDURENDE HET LAATSTE BOEKJAAR IN
REKENING IS GEBRACHT: 0%

Het cijfer van de lopende kosten is een schatting. Aangezien de
“B”- klasse van het fonds van start ging op 1/1/2018 en nog geen
volledig boekjaar bestaat, werden de lopende kosten gebaseerd
op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit
cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit:
prestatievergoedingen alsook portefeuille-transactiekosten
behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding betaald
door de ICBE voor het kopen en verkopen van stukken van een
andere ICB.
Verdere informatie over de kosten, zoals onder meer informatie
inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, kan
u terugvinden in de uitgifteprospectus, dat beschikbaar is op de
website: www.aphilion.com

I N HET VERLEDEN BEHAA LDE RESULTATEN
De deelbewijzen van de “B”- klasse gingen van start op
1/1/2018.
Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare
aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.
Het compartiment “Equities” werd gelanceerd in december
2001.
Alle resultaten werden berekend in euro.

P RAKTISCHE I NFORMATIE
De bewaarder van dit fonds is CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH.
Informatie over het beloningsbeleid van de Bevek is beschreven in het
prospectus. U kan verdere informatie over Aphilion Q², waaronder het
prospectus (NL, EN & FR) en het meest recente jaar/ halfjaarverslag (NL
& FR), kosteloos verkrijgen via www.aphilion.com of bij de financiële
dienstverlener CACEIS Belgium, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.
U kan de meest recente NIW raadplegen via de website van BEAMA
(http://www.beama.be) of via www.aphilion.com.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, wat een
invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale
behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de
toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te
raadplegen.
De bevek kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit
document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op de “B”- klasse
van “Equities”, een compartiment van Aphilion Q², een bevek naar
Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Het
prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld per bevek.
Ieder compartiment van Aphilion Q² moet beschouwd worden als een
afzonderlijke entiteit. Uw rechten als belegger beperken zich tot de
activa van het compartiment. De verplichtingen van een welbepaald
compartiment zijn enkel gedekt door de activa van dat compartiment.
U heeft het recht om uw belegging in deelbewijzen van dit compartiment
te ruilen voor deelbewijzen van een ander compartiment. Meer
informatie hierover vindt u in het prospectus, punt 4 van de informatie
betreffende dit compartiment.
Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht
van de FSMA.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31
december 2017.

