Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is
geen marketingmateriaal. Dit is wettelijk verplichte informatie en is bedoeld om u meer
inzicht te geven in de aard en de risico's van dit fonds. Wij raden u aan deze informatie
te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u in dit fonds wenst te beleggen.

EM BLENDED DEBT – I aandelenklasse (EUR),
een compartiment van Global Evolution Funds
ISIN: LU0616502539
Het fonds wordt beheerd door Global Evolution Manco S.A. (de ‘beheermaatschappij’).
Doelstellingen en beleggingsbeleid
De doelstelling van het compartiment is het realiseren van rendement. Om
deze beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het compartiment actief in
enerzijds een gediversifieerde selectie van schuldeffecten van opkomende
markten in harde valuta en lokale valuta, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt
gemaakt van klassieke overdraagbare en genoteerde schuldeffecten
uitgegeven in harde valuta (gewoonlijk luidend in USD) en anderzijds in lokale
valuta's van overheden, supranationale en/of multilaterale organisaties uit
opkomende markten.
Het compartiment kan ook beleggen in valuta-instrumenten.
De benchmark van het compartiment is: 50% JPM® EMBI Global Diversified,
hedged to EUR and 50% JPM® GBI‐ EM Global Diversified in USD, hedged to
EUR. De benchmark van het subfonds wordt bepaald door de
beleggingsmaatschappij en kan nog wijzigen. Het compartiment streeft er niet
naar de benchmark te reproduceren maar streeft naar absoluut rendement,

onafhankelijk van de benchmark. Het compartiment kan gebruik maken van
derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te verhogen.
Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht door de
beleggingsbeheerder van het compartiment.
De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de
aandelen stijgt.
Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor
aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen
inschrijven, aandelen converteren of aandelen terug laten kopen, behalve op
24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, en dit vóór 12 uur ’s middags
(Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdag.

Risico- en opbrengstprofiel


Risico van het gebruik van derivaten: Het compartiment mag transacties
met derivaten afsluiten voor de bij "Doelstellingen en beleggingsbeleid"
genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan
gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te
dekken, kunnen ook de winstkansen van het compartiment kleiner zijn.



Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen posities snel te kopen of te
verkopen.



Bewaarrisico: Aan de bewaring van activa kan vooral in het buitenland een
verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, schendingen van de
zorgvuldigheidsplicht of ander misbruik van de bewaarder of een
subbewaarder.



Het compartiment is ingedeeld in categorie 4 omdat de waarde van het
aandeel matig fluctueert, waardoor de kans op winst maar ook op verlies
matig kan zijn.

Operationeel risico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van
fraude of andere criminele activiteiten. Ook kan het verlies lijden door
misverstanden of vergissingen van werknemers van de
beheersmaatschappij of van derden of het kan schade ondervinden van
externe gebeurtenissen zoals natuurrampen.



De mogelijkheid bestaat dat vanwege het berekeningsmodel niet met alle
risico's rekening wordt gehouden op het moment dat het compartiment in
een risicocategorie werd ingedeeld. Een uitgebreide beschrijving van de
risicofactoren vindt u in het hoofdstuk ‘Beleggingsrisico's’ in het Prospectus.
De volgende risico's hebben niet direct gevolgen voor de categorie-indeling
maar kunnen toch van belang zijn voor het compartiment:

Risico's High Yield: Bepaalde fondsen kunnen beleggen in hoogrentende
schuldinstrumenten met een relatief hoog inkomstenniveau (in
vergelijking met schuldinstrumenten van de beleggingskwaliteit
Investment Grade); het risico van waardedaling en kapitaalverlies op
dergelijke gehouden schuldinstrumenten zal echter aanzienlijk hoger
liggen dan voor schuldinstrumenten met een lager rendement.



Risico's Emerging Countries: De koers van deze instrumenten kan
volatieler zijn dan die van instrumenten in meer ontwikkelde markten.
Daardoor kan er bij deze fondsen een hoger risico op
koersschommelingen of op onderbreking van aflossingen bestaan in
vergelijking met fondsen die in meer ontwikkelde markten beleggen. Deze
volatiliteit kan met politieke en economische factoren samenhangen en
kan verder worden versterkt door factoren in verband met het juridisch,
liquiditeits-, afwikkelings- en valutarisico.

Doorgaans lager
rendement

Doorgaans hoger
rendement

Lager risico (niet
risicovrij)

Hoger risico

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen
betrouwbare indicatie voor toekomstige ontwikkelingen. De categorie
waartoe het subfonds behoort kan in de toekomst veranderen en wordt niet
gegarandeerd. Zelfs een fonds in categorie 1 is geen volledig risicoloze
belegging.



Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van zijn vermogen beleggen
in schuldeffecten uitgegeven door overheden of bedrijven. De emittenten
van deze schuldeffecten kunnen insolvent worden, waardoor de waarde
van hun schuldeffecten geheel of gedeeltelijk verloren gaat.



Valutarisico: Het compartiment belegt zijn vermogen op de internationale
valutamarkten en is derhalve blootgesteld aan zowel de hogere kansen als
het hogere risico van verlies door wijzigingen in de wisselkoersen.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

0.00%

Uitstapvergoeding

0.00%

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden
ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

1.25%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

5.00%*

* 5.00% van de outperformance, onderworpen aan een High Water
Mark, als het rendement van de aandelenklasse hoger is dan dat van
de50% JPM® EMBI Global Diversified, hedged to EUR and 50% JPM®
GBI‐ EM Global Diversified in USD, hedged to EUR
In het laatste boekjaar bedroeg
de prestatievergoeding

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen betaalt u minder. De feitelijke vergoedingen verneemt u
van uw financieel adviseur.
Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de
kosten. Vanwege de stijgende kosten in de periode is een raming gebruikt.
Het jaarverslag van de icbe voor het boekjaar vermeldt details over de
exacte kosten.
Dit cijfers kan van jaar tot jaar variëren. De volgende kosten zijn niet
inbegrepen:
• Prestatievergoedingen
• Portefeuilletransactiekosten (de kosten van aan- en verkoop van activa,
behalve in het geval van instap-/uitstapvergoedingen die het subfonds
betaalt als het aandelen in een ander fonds koopt).
Nadere informatie over de kosten vindt u in ‘’Appendix III – Sub-Fund Details’’
van het prospectus.

0.00%

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig
rendement. Bij deze berekening zijn alle kosten en vergoedingen in
mindering gebracht, met uitzondering van de instapvergoeding.
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In het verleden behaalde resultaten

Het subfonds is opgericht op 2011-06-21.

2014

2015
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2017

-8.1

-10.5

-4.7

-8.6

Deze aandelenklasse is geïntroduceerd op 2014-07-08.

2018

Het in het verleden behaalde rendement is berekend in EUR.
Benchmark: 50% JPM® EMBI Global Diversified, hedged to EUR and
50% JPM® GBI‐ EM Global Diversified in USD, hedged to EUR. Voor 0201-2017 gebruikte het fonds een andere benchmark en deze is
weerspiegeld in de benchmarkgegevens.

Praktische informatie
De bewaarder van het fonds is de Luxemburgse vestiging van Bank of New
York Mellon S.A./NV.

Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een subfonds
van een fonds.

De prospectus en de huidige verslagen, de huidige aandelenkoersen en
nadere informatie over het subfonds of andere aandelenklassen van het
subfonds zijn kosteloos in het Engels beschikbaar op onze homepage
www.globalevolutionfunds.com.

Het Prospectus en het halfjaar- en jaarverslag worden opgesteld voor het
hele fonds. De activa en verplichtingen van elk subfonds zijn gescheiden
van die van de andere subfonds van het fonds. De aandeelhouder kan zijn
aandelen in een subfonds omzetten naar aandelen van een ander
subfonds. Voor nadere informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen,
verwijzen wij naar het prospectus.

Het subfonds is onderworpen aan de wetten en regelgeving van het
Groothertogdom Luxemburg. Dit kan gevolgen hebben voor de manier
waarop u op uw inkomsten uit het subfonds wordt belast.
Global Evolution Manco S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op
basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of in strijd
zijn met de relevante delen van het prospectus van het fonds.

Nadere gegevens over het actuele vergoedingsbeleid, waaronder een
beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden
berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor
de toekenning van vergoedingen en voordelen, waaronder de
samenstelling van het vergoedingscomité, in het geval een dergelijk comité
bestaat, zijn beschikbaar op de website van de Beheermaatschappij
www.globalevolutionfunds.com. Een papieren exemplaar is op aanvraag
gratis verkrijgbaar.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF'). Dit
document met essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2019-04-03.
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