
Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R (ISIN: IE00BD8RFH57)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De  aandelenklasse  streeft  naar  een  rendement  dat  hoger  ligt  dan  de  Bloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Total  Return  Index  Value,  terug
afgedekt naar USD (de 'Benchmarkindex'). De Benchmarkindex is een toonaangevende maatstaf voor de wereldwijde investment grade schuld uit
24 plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.050 USD 6.110 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,5 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.690 USD 7.700 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,8 % -8,3 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.610 USD 12.190 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,3 % 6,8 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.470 USD 13.970 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 24,1 % 11,8 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg Barclays Global  Aggregate Total  Return Index Value) tussen oktober 2015 en november 2018.  Het gunstige scenario deed zich voor bij
een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 671 USD 1.137 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 6,8 % 3,7% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,8% vóór de kosten en 6,8% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 USD).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 USD inbegrepen. Tot 500 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,6% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

149 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RFH57.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 7 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RFH57.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR R (ISIN: IE00BD8RFQ49)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.040 EUR 6.100 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,6 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.530 EUR 7.530 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -24,4 % -9,0 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.500 EUR 11.710 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,1 % 5,4 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.300 EUR 13.000 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 22,5 % 9,1 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value (EUR)) tussen juni 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen juli 2017 en august 2020. Het gunstige scenario deed zich voor bij een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen januari 2017 en februari
2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 671 EUR 1.111 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 6,8 % 3,7% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,3% vóór de kosten en 5,4% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 EUR).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 EUR inbegrepen. Tot 500 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,6% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

149 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RFQ49.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 6 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RFQ49.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR I (ISIN: IE00BD8RG057)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.040 EUR 6.090 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,6 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.580 EUR 7.590 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -23,9 % -8,8 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.530 EUR 11.960 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,2 % 6,2 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.380 EUR 13.290 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 23,4 % 9,9 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  september  2021  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark:  Bloomberg Barclays Global  Aggregate Total  Return Index Value (EUR)) tussen maart  2015 en maart  2018.  Het gunstige scenario deed
zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen januari
2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 608 EUR 889 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 6,1 % 3,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,4% vóór de kosten en 6,2% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 EUR).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 EUR inbegrepen. Tot 500 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,9% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

86 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RG057.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 5 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RG057.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I (ISIN: IE00BD8RGM75)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
Het Compartiment streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.050 USD 6.100 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,5 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.740 USD 7.760 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,3 % -8,1 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.640 USD 12.420 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,7 % 7,5 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.560 USD 14.270 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 25,0 % 12,6 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Total  Return  Index  Value)  tussen  april  2015  en  april  2018.  Het  gunstige  scenario  deed  zich  voor  bij  een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 607 USD 900 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 6,1 % 3,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,7% vóór de kosten en 7,5% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 USD).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 USD inbegrepen. Tot 500 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,9% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

85 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van prestaties  in  het  verleden van het  product  zijn  beschikbaar  op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RGM75.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 6 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BD8RGM75.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR I-D (ISIN: IE00BF3R9617)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Dividenden worden in principe uitgekeerd bij voldoende winst.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.030 EUR 5.910 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,7 % -16,1 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.510 EUR 7.380 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -24,6 % -9,6 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.520 EUR 11.530 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,1 % 4,9 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.640 EUR 13.120 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 16,0 % 9,5 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: BBloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  februari  2020  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark:  BBloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Total  Return  Index  Value  (EUR))  tussen  september  2018  en  september  2021.  Het  gunstige
scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: BBloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR))
tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 608 EUR 875 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 6,1 % 3,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6% vóór de kosten en 4,9% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 EUR).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 EUR inbegrepen. Tot 500 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,9% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

86 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BF3R9617.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 4 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BF3R9617.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD N (ISIN: IE00BFZ8B888)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 3.860 USD 5.140 USD
Gemiddeld rendement per jaar -61,4 % -19,9 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.740 USD 7.750 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,4 % -8,2 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.620 USD 12.210 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,2 % 6,9 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.540 USD 14.090 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 24,9 % 12,1 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Total  Return  Index  Value)  tussen  juli  2015  en  augustus  2018.  Het  gunstige  scenario  deed  zich  voor  bij  een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 617 USD 933 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 6,2 % 3,1% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,2% vóór de kosten en 6,9% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 USD).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 USD inbegrepen. Tot 500 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,0% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

95 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BFZ8B888.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 4 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BFZ8B888.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I-B (ISIN: IE00BHNZKL13)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.060 USD 6.110 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,4 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.770 USD 7.790 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,0 % -8,0 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.610 USD 12.190 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,3 % 6,8 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.480 USD 13.920 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 24,3 % 11,7 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen august 2015 en september 2018. Het gunstige scenario deed zich voor bij een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 246 USD 642 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 2,5 % 1,9% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,4% vóór de kosten en 6,8% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (1,0% van het belegde bedrag/
100 USD). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

1,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 1,0 % van het belegde bedrag / 100 USD inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 100 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,7% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

69 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

23 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

54 USD

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKL13.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKL13.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR I-B (ISIN: IE00BHNZKM20)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.040 EUR 6.100 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,6 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.610 EUR 7.620 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -23,6 % -8,7 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.580 EUR 12.110 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,0 % 6,6 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.280 EUR 13.610 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 22,4 % 10,8 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  september  2021  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark:  Bloomberg Barclays Global  Aggregate Total  Return Index Value (EUR)) tussen maart  2015 en maart  2018.  Het gunstige scenario deed
zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen januari
2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 238 EUR 609 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 2,4 % 1,8% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,1% vóór de kosten en 6,6% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (1,0% van het belegde bedrag/
100 EUR). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

1,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 1,0 % van het belegde bedrag / 100 EUR inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 100 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,7% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

69 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

23 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

46 EUR

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de cijfers  van prestaties  in  het  verleden van het  product  zijn  beschikbaar  op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKM20.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKM20.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R-B (ISIN: IE00BHNZKQ67)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.060 USD 6.110 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,4 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.730 USD 7.740 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,5 % -8,2 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.600 USD 12.220 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,9 % 6,9 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.400 USD 13.850 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 23,5 % 11,5 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen november 2014 en november 2017. Het gunstige scenario deed zich voor bij
een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 400 USD 951 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 4,0 % 2,9% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9,1% vóór de kosten en 6,9% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (2,0% van het belegde bedrag/
200 USD). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

2,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 2,0 % van het belegde bedrag / 200 USD inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 200 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,3% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

125 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

53 USD

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKQ67.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKQ67.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR R-B (ISIN: IE00BHNZKR74)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.050 EUR 6.090 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,5 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.570 EUR 7.580 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -24,0 % -8,8 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.580 EUR 12.100 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,8 % 6,5 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.260 EUR 13.560 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 22,1 % 10,7 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  september  2021  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen oktober 2014 en oktober 2017. Het gunstige scenario deed
zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen januari
2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 394 EUR 922 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 4,0 % 2,8% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,7% vóór de kosten en 6,5% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (2,0% van het belegde bedrag/
200 EUR). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

2,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 2,0 % van het belegde bedrag / 200 EUR inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 200 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,3% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

125 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

47 EUR

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKR74.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BHNZKR74.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTIAGGREGATE FUND USD N-B (ISIN: IE00BJBM0Q35)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.060 USD 6.110 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,4 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.770 USD 7.780 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -22,1 % -8,0 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.610 USD 12.190 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 6,3 % 6,8 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.460 USD 13.910 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 24,1 % 11,6 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen september 2021 en september 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen oktober 2015 en oktober 2018. Het gunstige scenario deed zich voor bij een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 358 USD 789 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 3,6 % 2,4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,6% vóór de kosten en 6,8% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (2,0% van het belegde bedrag/
200 USD). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

2,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 2,0 % van het belegde bedrag / 200 USD inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 200 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,8% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

78 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,6% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

58 USD

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BJBM0Q35.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BJBM0Q35.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-B (ISIN: IE00BJBM0R42)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.040 EUR 6.090 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,6 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.600 EUR 7.610 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -23,7 % -8,7 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.580 EUR 12.110 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,8 % 6,6 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.270 EUR 13.570 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 22,2 % 10,7 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  september  2021  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen december 2014 en december 2017. Het gunstige scenario
deed zich voor  bij  een belegging (ten opzichte van de benchmark:  Bloomberg Barclays  Global  Aggregate Total  Return Index Value (EUR))  tussen
januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 356 EUR 779 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 3,6 % 2,4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,3% vóór de kosten en 6,6% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (2,0% van het belegde bedrag/
200 EUR). Deze zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten

2,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 2,0 % van het belegde bedrag / 200 EUR inbegrepen. 
Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u 
informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.

Tot 200 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

0,8% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

78 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen

20,0% van het rendement boven dat van de referentie-index.
0,6% van de waarde van uw belegging per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming 
hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Beleggers dienen op te merken dat er een prestatievergoeding in rekening kan worden
gebracht,  zelfs  als  het  rendement  van  het  product  negatief  is,  met  name  als  het
rendement van de benchmark lager is dan het rendement van het product.

56 EUR

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BJBM0R42.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 3 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BJBM0R42.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R D (ISIN: IE00BYMPC153)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
USD  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Dividenden worden in principe uitgekeerd bij voldoende winst.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.020 USD 5.730 USD
Gemiddeld rendement per jaar -49,8 % -16,9 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.640 USD 7.580 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar -23,4 % -8,8 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.570 USD 11.800 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,9 % 5,7 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.820 USD 13.590 USD(*)
Gemiddeld rendement per jaar 17,8 % 10,8 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index Value) tussen februari  2020 en september 2022.  Het gematigde scenario deed zich voor bij  een belegging (ten opzichte van de benchmark:
Bloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Total  Return  Index  Value)  tussen  april  2014  en  maart  2017.  Het  gunstige  scenario  deed  zich  voor  bij  een
belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value) tussen januari 2017 en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 USD is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 672 USD 1.119 USD
Effect van de kosten per jaar (*) 6,8 % 3,7% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,6% vóór de kosten en 5,7% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 USD).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 USD inbegrepen. Tot 500 USD

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,6% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

150 USD

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 USD

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van  prestaties  in  het  verleden  van  het  product  zijn  beschikbaar  op  www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BYMPC153.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 4 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BYMPC153.



Essentiële-informatiedocument

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven
om  u  te  helpen  de  aard,  de  risico’s,  de  kosten,  de  mogelijke  winsten  en  verliezen  van  dit  product  te  begrijpen  en  u  te  helpen  het  met  andere
producten te vergelijken.

Product
H2O MULTI AGGREGATE FUND

een compartiment van H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV
H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-C (ISIN: IE00BYMPCG04)

Aan dit product is in Ierland een vergunning verleend.
Dit  product  wordt  beheerd  door  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited,  onderdeel  van  de  Equity  Holdings  Limited  Group,  waaraan  in
Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited met betrekking tot dit  essentiële-informatiedocument. Voor meer informatie over dit  product
verwijzen wij naar www.h2o-am.com of bel het nummer +44 (0)20 7292 1600.
Dit Essentiële-informatiedocument is gedateerd op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
Type: Het product is een compartiment van een ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle).
Looptijd: Dit product heeft geen specifieke vervaldatum.
Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited heeft het recht het contract eenzijdig te beëindigen.
Dit  project  is  mogelijk  geliquideerd  of  gefuseerd  met  een  ander  product.  In  dat  geval  wordt  u  middels  passende  middelen  geïnformeerd  in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Doelstellingen
De aandelenklasse streeft naar een rendement dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, afgedekt naar
EUR  (de  "Benchmarkindex").  De  Benchmarkindex  is  een  toonaangevende  maatstaf  voor  de  wereldwijde  investment  grade  schuld  uit  24
plaatselijke-valutamarkten. De aandelenklasse wordt afgedekt tegen het valutarisico tussen de eigen valuta en de valuta van het Compartiment.
Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment direct of indirect (via instellingen voor collectieve belegging of het gebruik van
financiële derivaten) in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen uit de hele wereld (inclusief effecten met vaste, vlottende en variabele
rente, converteerbare obligaties en door hypotheek gedekte effecten) uitgegeven door diverse types emittenten, zoals overheden of bedrijven die
worden genoteerd of verhandeld op een of meer aandelenmarkten, naast beleggingen op de valutamarkten.
Het Compartiment streeft er niet naar de Benchmark te kopiëren, en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken. De schuldbewijzen kunnen
investment grade of daaronder zijn.
Het  Compartiment  kan  ook  aanzienlijke  bedragen  in  contanten  of  aanvullende  liquide  activa  houden  (met  inbegrip  van  kortlopende
geldmarktinstrumenten en contante deposito’s) afhankelijk van de marktomstandigheden.
Het  Compartiment  wordt  actief  beheerd.  Zijn  beheerdoelstelling  is  gebaseerd  op  de  Benchmarkindex.  Het  Compartiment  kan  beleggen  in
instrumenten  die  deel  uitmaken  van  de  index,  maar  zijn  strategieën  en  participaties  worden  op  geen  enkele  manier  beperkt  door  deze
marktindicator.  De  beleggingsbeslissingen  worden  gebaseerd  op  een  combinatie  van  “top-down”  analyse  (beschouwing  van  economische
fundamentals  en  het  marktsentiment)  en  “bottom-up”  analyse  (die  focust  op  de  kredietanalyse  op  basis  van  factoren  zoals
concurrentievermogen, cashflow en verwachte groei). Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, opties, swaps,
termijncontracten  en  kredietderivaten,  die  op  een  of  meer  aandelenmarkten  of  rechtstreeks  met  financiële  instellingen  kunnen  worden
verhandeld.  Het Compartiment kan valuta’s bezitten voor beleggingsdoeleinden of om de blootstelling van het Compartiment aan valuta’s af  te
dekken. Maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment mag belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging.
U kunt  de verkoop van uw product  dagelijks  aanvragen.  Dividenden worden in  principe niet  uitgekeerd.  Alle  inkomsten uit  het  product  worden
herbelegd.
Retailbeleggersdoelgroep:  Het  product  is  gericht  op  beleggers  (i)  met  basiskennis  van  en  beperkte  of  geen  ervaring  met  beleggen  in  dit  soort
product, (ii) die bereid zijn een substantieel risico van verlies van hun belegging te accepteren en (iii) die als doel hebben hun kapitaal te vergroten
tijdens in ieder geval de aanbevolen periode van bezit.
Aanvullende productinformatie
Productbewaarder: CACEIS Bank, Ireland Branch
Nadere informatie over het product, exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag, elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag en de meest
recente  aandelenkoersen  zijn  kosteloos  verkrijgbaar  bij  op  www.h2o-am.com  of  op  de  statutaire  vestigingsplaats  van  Equity  Trustees  Fund
Services (Ireland) Limited.
In  dit  Document  met  essentiële  informatie  wordt  een  subfonds  van  een  Fonds  beschreven.  Het  prospectus  en  de  periodieke  verslagen  zijn
opgesteld voor het gehele Fonds, zoals genoemd aan het begin van het Essentiële-informatiedocument.
De activa en passiva van elk subfonds zijn juridisch van elkaar gescheiden. De aandeelhouders/deelnemers van een bepaald subfonds mogen geen
gevolgen ervaren van gebeurtenissen die betrekking hebben op een ander compartiment.
Omwisseling van aandelen:  U hebt niet het recht om uw aandelen in dit subfonds om te wisselen voor aandelen in een ander subfonds van het
Fonds.



Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
De  risico-indicator  gaat  ervan  uit  dat  u  het  product
gedurende 3 jaar aanhoudt.
Het  werkelijke  risico  kan  sterk  variëren  als  u  besluit
vroegtijdig te verkopen, en mogelijk krijgt u minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beleggers  geld  verliezen  op  het  product  als
gevolg  van  marktontwikkelingen  of  doordat  er  geen  geld  is  om  uit  te
betalen.

We  hebben  dit  product  ingedeeld  in  klasse  3  uit  7,  een  middelgrote/
lage risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige
verliezen  middelgroot-laag  is,  en  het  is  onwaarschijnlijk  dat
ongunstige  marktomstandigheden  ons  vermogen  om  u  te  betalen
beïnvloeden.
U  dient  zich  bewust  te  zijn  van  valutarisico's.  De  valuta  van  dit
product  kan  verschillen  van  die  van  uw  land.  Doordat  u  mogelijk
betalingen ontvangt in de valuta van dit product en niet in die van uw
land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de
wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in
bovengenoemde indicator.
Overige  voor  het  product  wezenlijk  relevante  risico's  die  niet  in  de
samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: de prestaties van dit
product kunnen negatief worden beïnvloed door het liquiditeitsrisico,
het  kredietrisico,  het  risico  van  financiële  derivaten  en  het
tegenpartijrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.
Prestatiescenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur.  In  de  bedragen  is  geen  rekening  gehouden  met  uw  persoonlijke  fiscale  situatie,  die  eveneens  van  invloed  kan  zijn  op  hoeveel  u
terugkrijgt.
Wat u bij  dit  product ontvangt,  hangt af van de toekomstige marktprestaties.  De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen
niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van
het product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario’s

Minimaal
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt 
uw belegging deels of geheel verliezen.

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5.040 EUR 6.090 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -49,6 % -15,2 %

Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7.560 EUR 7.560 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar -24,1 % -8,9 %

Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.530 EUR 11.970 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 5,3 % 6,2 %

Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.350 EUR 13.350 EUR(*)
Gemiddeld rendement per jaar 23,0 % 10,1 %

(*) Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return
Index  Value  (EUR))  tussen  september  2021  en  september  2022.  Het  gematigde  scenario  deed  zich  voor  bij  een  belegging  (ten  opzichte  van  de
benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen juli 2017 en august 2020. Het gunstige scenario deed zich
voor bij een belegging (ten opzichte van de benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value (EUR)) tussen januari 2017
en februari 2020.

Wat gebeurt er als Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?
De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Ireland Branch (de "Depositaris"). Mocht Equity Trustees Fund Services
(Ireland)  Limited  (de  'Beheermaatschappij')  failliet  gaan,  dan  heeft  dit  geen  gevolgen  voor  de  activa  van  het  product  die  in  bewaring  zijn  bij  de
Bewaarder. Bij een faillissement van de Bewaarder, of iemand die namens de Bewaarder optreedt, kan het product echter financieel verlies lijden.
Dit  risico  wordt  tot  op  zekere  hoogte  beperkt  door  het  feit  dat  de  Bewaarder  krachtens  wet-  en  regelgeving  verplicht  is  diens  eigen  activa  te
scheiden van de activa van het product. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het product en de beleggers voor elk verlies dat voortvloeit uit,
onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door de Bewaarder (behoudens bepaalde beperkingen).
Mocht de Beheermaatschappij of de Bewaarder in gebreke blijven, dan is er geen beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.



Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert  over  dit  product of  u  dit  product verkoopt,  brengt u mogelijk  andere kosten in  rekening.  In  dat  geval  verstrekt  deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen geven de bedragen weer die uit  uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken.  Deze bedragen variëren
naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties
op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het
product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
10.000 EUR is belegd.

Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten 634 EUR 988 EUR
Effect van de kosten per jaar (*) 6,4 % 3,3% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de
aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,7% vóór de kosten en 6,2% na de kosten.
Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag/
0 EUR).
Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten 5,0 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.
Hierin zijn de distributiekosten van 0,0 % van het belegde bedrag / 0 EUR inbegrepen. Tot 500 EUR

Uitstapkosten Wij brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product. Geen

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere 
administratie- of 
exploitatiekosten

1,2% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar afgesloten op 31-12-2021. Dit cijfer 
kan van jaar tot jaar variëren.

112 EUR

Transactiekosten
0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 
ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en 
verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

22 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

De prestatievergoedingen Dit product heeft geen prestatievergoeding. Geen

Hoelang moet ik het product houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar
De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de periode gedurende welke u belegd moet blijven in het product om een potentieel rendement
te  behalen  terwijl  het  risico  van  verlies  wordt  geminimaliseerd.  Deze  looptijd  werd  gedefinieerd  door  rekening  te  houden  met  het  risico-
opbrengstprofiel, de belegde activa, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van het product.
U kunt de verkoop van uw product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van
bezit  besluit  tot  verkoop.  De aanbevolen periode van bezit  is  een schatting en mag niet  worden beschouwd als  een garantie of  een indicatie van
toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.
Terugkoopverzoeken worden elke dag aanvaard tot 11.30 uur en worden dagelijks uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht  u  een  klacht  willen  indienen  over  het  product,  het  gedrag  van  Equity  Trustees  Fund  Services  (Ireland)  Limited  of  degene  die  het  product
adviseert of verkoopt, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op https://www.h2o-
am.com/contact-us/. Bovendien kunt u uw klachten indienen bij onze maatschappelijke zetel te 33 Cavendish Square, 6th floor, London W1G 0PW,
United Kingdom of via e-mail op clientservices@h2o-am.com.

Andere nuttige informatie
Informatie  over  de  cijfers  van prestaties  in  het  verleden van het  product  zijn  beschikbaar  op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BYMPCG04.  De
gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 4 jaar.
Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het product zijn beschikbaar op www.h2o-am.com/fr/fonds/?isin=IE00BYMPCG04.
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