Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden beleggers aan deze
informatie te lezen om weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit Equity Fund wordt actief beheerd en streeft naar het overtreffen van het
rendement van de MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)-benchmark.
Het Fonds is echter niet gebonden aan een index en wordt actief beheerd zonder
de bovengenoemde index te volgen die alleen wordt gebruikt voor doeleinden van
prestatiemeting. De vermogensbeheerder wordt op geen enkele manier beperkt
door de benchmark bij het positioneren van zijn portefeuille en het Fonds zal niet
alle onderdelen of zelfs geen enkel onderdeel van de benchmark aanhouden.
De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn. Het Fonds belegt
voornamelijk in internationaal genoteerde aandelen (60%-100%), rechtstreeks
of via andere fondsen (max. 10%) en is niet beperkt tot een bepaald geografisch
bereik (inclusief Volksrepubliek China en India) of een specifieke branche. Er
wordt voornamelijk belegd in bedrijven met een marktkapitalisatie van ten minste
EUR 1 miljard of het equivalent daarvan in andere valuta's. Aan beleggingen in

de Volksrepubliek China zijn bepaalde risico's verbonden en er wordt in Chinese
A-aandelen belegd via Shanghai-Hong Kong Stock Connect en ShenzhenHong Kong Stock Connect. Het Fonds kan derivaten gebruiken om zich te
beschermen tegen bewegingen van de valuta- en effectenkoersen zowel als voor
efficiënt portefeuillebeheer. Aanbeveling: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor
beleggers die hun geld wensen op te nemen binnen de 5 jaar. De belegger
kan dagelijks participatiebewijzen van deelneming in het fonds kopen of verkopen
(op werkdagen van Luxemburgse banken). Deze categorie van aandelen keert
niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van
effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds
worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals
vermeld in dit document.

Risico- en opbrengstprofiel
Risicoprofiel

Bestaan er nog overige specifieke risico’s?

Lager risico

Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten
1

2

3

Doorgaans hogere opbrengsten
4

5

6

7

Het risico-/rendementsprofiel van het fonds geeft de waardeschommelingen
weer die een belegging in dit fonds de afgelopen vijf jaar zou hebben
doorgemaakt, waarbij gesimuleerde resultaatgegevens zijn gebruikt in het geval
van ontbrekende gegevens. De risicoclassificatie van het fonds kan in de
toekomst veranderen. Let wel, eventuele hogere opbrengsten impliceren over het
algemeen ook hogere eventuele verliezen. De laagste risicocategorie betekent
niet dat het fonds geen risico's met zich meedraagt.

Waarom bevindt het fonds zich in deze specifieke categorie?
Aandelenkoersen zijn voornamelijk een weerspiegeling van de verwachte
vooruitzichten van ondernemingen zoals geschat door de verschillende partijen
in de aandelenmarkt. Gedurende perioden van grotere onzekerheid zullen
verwachtingen doorgaans sterker fluctueren. Het fonds heeft mogelijk een lage
mate van aanbiedersdiversificatie, waardoor het kwetsbaarder is.

Het risico-/opbrengstprofiel van het fonds weerspiegelt niet de inherente risico’s
van eventuele toekomstige omstandigheden die afwijken van de historische
ontwikkelingen van het fonds. Hiertoe behoren de volgende gebeurtenissen die
zelden optreden, maar wel van grote invloed kunnen zijn.
• Liquiditeitsrisico: Activa kunnen niet noodzakelijk tegen beperkte kosten
binnen een voldoende kort tijdsbestek worden verkocht. Een deel van de
beleggingen van het Fonds zou onderhevig kunnen zijn aan een beperkte
liquiditeit. Het Fonds zal zich inzetten om dit risico te beperken door
verschillende maatregelen.
• Tegenpartijrisico: Het faillissement of de insolventie van afgeleide
tegenpartijen van het Fonds kunnen leiden tot het verzuim van betaling of
levering. Het Subfonds zal zich inzetten om dit risico te beperken door de
ontvangst van als waarborg gegeven financiële zekerheden.
• Operationeel risico: gebrekkige processen, technische storingen of
catastrofale gebeurtenissen kunnen tot verliezen leiden.
• Politieke en juridische risico’s: beleggingen zijn onderhevig aan wijzigingen
in regelgeving en normen die in een bepaald land worden toegepast. Dat
betreft o.a. beperkingen in de convertibiliteit van valuta, belastingheffing op
of regelgeving voor transacties, beperking van eigendomsrechten of andere
juridische risico’s. Door beleggingen in minder ontwikkelde financiële markten
kan het fonds blootgesteld worden aan hogere operationele, juridische en
politieke risico’s.

Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
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20%, onderworpen aan een High
Water Mark conform de methodologie
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Dit is het maximale toegestane bedrag dat in mindering gebracht mag worden
op het geld van de belegger alvorens dit te beleggen of alvorens de
opbrengsten van de belegging uit te betalen.

Ten laste van beleggers geboekte kosten worden gebruikt voor de betaling van
de bedrijfskosten van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

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

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn de maximumbedragen die
de belegger in rekening kunnen worden gebracht. Het is mogelijk dat de feitelijke
toepassing van de vergoedingen naar de beleggers toe wordt verricht door hun
eigen financieel adviseur of distributeur.

Lopende kosten

2,01%

Het cijfer voor de lopende kosten voor het jaar dat in 31 december 2019
wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit

cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Dit is exclusief prestatievergoedingen
en portefeuilletransactiekosten, uitgezonderd in geval van een instap/uitstapvergoeding welke door het fonds is betaald bij het kopen of verkopen van
aandelen/participatiebewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

De beleggingsmanager heeft recht op een prestatievergoeding wanneer de
intrinsieke waarde (IW) van het fonds een vooraf gedefinieerde referentiewaarde
heeft overschreden, met inachtneming van aanvullende voorwaarden zoals
uiteengezet in het prospectus. Voor aanvullende informatie over kosten, zie bijlage
III van het prospectus van het fonds, te verkrijgen op www.fundsquare.com.

In het verleden behaalde resultaten
Let wel, in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare graadmeter
voor toekomstige resultaten.

De vergoedingen voor de lopende kosten van het fonds zijn in de berekening van
de in het verleden behaalde resultaten begrepen. De instap-/uitstapvergoedingen
zijn niet in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten begrepen.

Kosten en vergoedingen

Startdatum en valuta van het fonds

Prestatiedisclaimer

In het prestatiediagram worden de beleggingsresultaten van het fonds
weergegeven als procentuele verandering van de IW van het ene boekjaar op het
andere, uitgedrukt in de valuta van het fonds.
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Het fonds ging van start op 10 april 2015.
De aandelencategorie ging van start op 10 april 2015.
De rapportagevaluta van het fonds is EUR.
De valuta van de aandelencategorie is EUR.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
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* Voor deze referentieperiode zijn geen gegevens beschikbaar over de aandelencategorie. De aandelencategorie ging van start op 10 april 2015.

Praktische informatie
Bewaarder

Switchen tussen fondsen/categorieën

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Beleggers kunnen verzoeken hun aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten
naar aandelen van dezelfde categorie van een ander subfonds of naar een
andere categorie van hetzelfde of een ander subfonds, mits aan de
toegangsvoorwaarden van de relevante aandelencategorie is voldaan. Voor
aanvullende informatie over het omzetten van aandelen en de toepasselijke
conversiekosten, worden de beleggers verzocht het prospectus (sectie
“Conversie van Aandelen”) te raadplegen.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over Preval Funds SICAV, haar prospectus en haar meest
recente jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos, in de Engelse taal, te
verkrijgen van Preval, de aangewezen distributeurs, of online op
www.fundsquare.com. Dit essentiële beleggersinformatiedocument heeft
betrekking op een subfonds dat onderdeel is van Preval Funds SICAV. Het
prospectus en de periodieke rapporten worden opgesteld voor het
paraplubeleggingsfonds in zijn geheel. De activa en passiva van elk subfonds zijn
afgescheiden, zodat een individueel subfonds niet met zijn activa aansprakelijk zal
zijn voor de passiva van een ander subfonds binnen het paraplubeleggingsfonds.
Op de volgende website zijn gegevens beschikbaar over het bezoldigingsbeleid
van het beheerbedrijf, inclusief de personen die verantwoordelijk zijn voor het
bepalen van de vaste en variabele vergoedingen van het personeel, een
beschrijving van de belangrijkste elementen van de bezoldiging en een overzicht
van hoe de bezoldiging wordt vastgesteld: www.preval.lu. Een afgedrukte kopie
van dit beleid is op aanvraag ook gratis verkrijgbaar voor de investeerders.

Koerspublicatie
De meest recente aandelenkoersen zijn beschikbaar op www.fundsquare.com.

Specifieke fondsinformatie
Er zijn voor dit fonds mogelijk meer aandelencategorieën beschikbaar. Voor
aanvullende informatie, zie het prospectus. Voor aanvullende informatie over de
aandelencategorieën die publiekelijk worden aangeboden in het rechtsgebied van
de belegger, zie www.fundsquare.com.

Belastingwetgeving
Op het fonds zijn de belastingwet- en regelgeving van Luxemburg van
toepassing. Afhankelijk van het woonland van de belegger kan dit van invloed
zijn op zijn of haar persoonlijke belastingsituatie. Voor nadere informatie dienen
beleggers contact op te nemen met een belastingadviseur.

Verklaring van aansprakelijkheidsstelling
Preval, Luxemburg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een
in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van icbe is.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Aan Preval, Luxemburg is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 februari 2021.

