
 

   

Essentiële beleggersinformatie 
Dit document verschaft u 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 u aan deze 
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. 

EUR D Aandelen, HI Numen Credit Fund (het “Fonds”) 

een compartiment van Hedge Invest International Funds Plc (de “Vennootschap”), ISIN: IE00BLG31403 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

Het Fonds streeft ernaar een positief rendement te boeken voor zijn 
beleggers, ongeacht de marktschommelingen. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds gebruik maken van 
verschillende op risico/opbrengst gebaseerde strategieën met een 
opportunistische handelsbenadering. Deze strategieën omvatten het 
zoeken naar verschillen tussen de marktwaarde en de reële waarde van 
effecten of de waarde van verschillende types effecten van dezelfde 
emittent, fundamentele analyse van een markt, sector of geografische 
regio, trends op macro-niveau in kredietmarkten en op FD’s (contracten 
tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhankelijk is van de 
stijging of daling in de waarde van een onderliggend actief) gebaseerde 
strategieën.  

Het Fonds zal voornamelijk beleggen in genoteerde kredietinstrumenten, 
inclusief (maar niet beperkt tot) bedrijfs- en/of overheidsobligaties met 
vaste of vlottende rente, schuldbewijzen en obligaties, overdraagbare 
leningen en leningparticipaties en zekergestelde obligaties (inclusief 
lening-, schuld- en hypotheekobligaties). De kredietinstrumenten waarin 
het Fonds belegt kunnen elke kredietrating of geen rating hebben en 
kunnen worden uitgegeven door entiteiten die waar ook ter wereld 
gevestigd zijn, inclusief opkomende markten. 

Daarnaast kan het Fonds van tijd tot tijd beleggen in of een positie nemen 
via FD (contracten tussen twee of meer partijen waarvan de waarde 
afhankelijk is van de stijging of daling in de waarde van een onderliggend 
actief) aan andere instrumenten, zoals aandelen (bv. aandelen of 
preferente aandelen) of valuta's, om te profiteren van de 
marktomstandigheden. 

Het Fonds kan longposities (het kopen en houden van een effect 

om te profiteren van een groei in de waarde op lange termijn) aangaan 
of, via FD, shortposities (blootstelling aan een effect om te profiteren 
van een daling in zijn waarde) aangaan met betrekking tot de 
instrumenten waarin het belegt.  

Het Fonds kan gebruikmaken van FD voor een efficiënt beheer van de 
portefeuille, om de risico's te helpen beheren en voor 
beleggingsdoeleinden. Het Fonds kan, tijdelijk, een hefboomeffect 
hanteren via het gebruik van FD. Het hefboomeffect kan leiden tot 
grotere winsten of verliezen dan het bedrag dat is betaald voor de 
gebruikte FD. 

Inkomsten, na aftrek van kosten, zullen niet worden uitgekeerd aan de 
beleggers, maar zullen worden gekapitaliseerd in de intrinsieke waarde 
per aandeel. 

Beleggers kunnen hun aandelen verzilveren op elke vrijdag waarop de 
banken in Dublin en Londen geopend zijn voor handel (een “Werkdag”) 
en, als die dag geen Werkdag is, de daaraan voorafgaande Werkdag. 

De portefeuilletransactiekosten zullen waarschijnlijk een wezenlijke 
invloed hebben op de opbrengsten van uw belegging vanwege de aard 
van de beleggingsstrategie van het Fonds. Deze kosten worden betaald 
uit het vermogen van het Fonds, naast de kosten die zijn uiteengezet in 
het onderstaande deel “Kosten”. 

Voor volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het 
beleggingsbeleid verwijzen wij naar het deel “Beleggingsdoelstellingen 
en –beleid” in het supplement van het Fonds. 

Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld binnen 12 maanden op te nemen. 
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Het Fonds is ingedeeld in categorie 3, aangezien het voornamelijkbelegt in 
kredietinstrumenten, waarvan de waarde doorgaans minder schommelt 
dan die van andere soorten effecten. 

De risico-indicator is berekend met behulp van gedeeltelijk gesimuleerde 
gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige 
risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet 
gegarandeerd en kan veranderen na verloop van tijd. De laagste 
risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. 

Door het nastreven van zijn doelstelling is het Fonds blootgesteld aan de 
volgende risico's: 

Risico van kredieteffecten: Beleggingen in kredieteffecten houden een 
risico in dat voortvloeit uit schommelingen in het bedrag en het moment 
van ontvangst van de hoofdsom en de rente. 

Concentratierisico: Het vermogen van het Fonds kan soms, in 
overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank, 
geconcentreerd zijn in specifieke sectoren en/of emittenten, en kan het 
Fonds blootstellen aan grotere schommelingen in de waarde van activa 
dan wanneer het Fonds breed belegt. 

Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van niet in 
euro luidende activa die door het Fonds worden gehouden doen dalen 
of stijgen, of de waarde van niet in euro luidende aandelenklassen 
beïnvloeden. Er kan niet worden gegarandeerd dat valuta-afdekking 
dergelijke effecten met succes kan beperken. 

Tegenpartijrisico: een partij waarmee het Fonds contracten afsluit voor 
beleggingen kan mogelijk niet aan haar verplichtingen voldoen of 
insolvent worden, wat kan leiden tot verliezen voor het Fonds. 

Gebruik van FD en hefboomeffect: de waarde van sommige FD’s kan 
snel schommelen en bepaalde FD’s kunnen een hefboomeffect 
introduceren, wat ertoe kan leiden dat het Fonds een groter bedrag 
verliest op een dergelijk FD dan het oorspronkelijk heeft belegd. 

Voor meer informatie over risico's verwijzen wij naar het deel 
“Risicofactoren” in het prospectus van de Vennootschap. 

Kosten 

Lager risico Hogerrisico 

Doorgaanslagereopbrengsten Doorgaanshogereopbrengsten 



 

   

De kosten die door de beleggers worden betaald, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Dezekostenverminderen de potentiëlegroei van uwbelegging. 
 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend 
Instapvergoeding 3%  

Uitstapvergoeding 3%  
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden 
voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden 
uitbetaald 

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken 

Lopendekosten 2,25% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds 
worden onttrokken 

Omruilvergoeding 1% 

Prestatievergoeding 

Aan het einde van elk kalenderkwartaal 

(de “Prestatieperiode”), 20% van het bedrag waarmee de 

intrinsieke waarde (de “IW”) van het Fonds de vorige 

hoogste IW overtreft die het Fonds heeft bereikt (de “High 

Water Mark”). Er wordt geen prestatievergoeding betaald 

indien het Fonds de High Water Mark niet heeft 

overtroffen in de Prestatieperiode.Er werd geen 

prestatievergoeding betaald voor het jaar dat afliep in 

december 2017. 

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In 
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder – u verneemt hier 
meer over bij uw financieel adviseur. 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten 
voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017. Dit 
cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet: 
• de prestatievergoeding 
• de Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van 

een instap-/uitstapvergoeding betaald door het Fonds bij 
het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in 
onderliggende ICBE‘s.  

Er kan een vergoeding van maximaal 1% van het om te ruilen 
bedrag worden aangerekend bij het omruilen van aandelen 
tussen aandelencategorieën of compartimenten van de 
Vennootschap. 

 

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar het 
prospectus van de Vennootschap en het supplement van het 
Fonds, beschikbaar op www.hedgeinvest.it of bij J.P. Morgan 
Administration Services (Ireland) Limited 
(het“Administratiekantoor”). 

 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 

 

 

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een 
leidraad voor de toekomstige resultaten van het Fonds. De 
resultaten worden berekend in EUR, na aftrek van alle kosten en 
vergoedingen, maar houden geen rekening met instap- en 
uitstapvergoedingen. Het Fonds is goedgekeurd in 2011 en de 
aandelencategorie is geïntroduceerd in 2014. 

Praktischeinformatie 

• De bewaarder van de Vennootschap is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. 

• Nadere informatie over het Fonds (inclusief het prospectus en de recentste jaarrekeningen opgesteld voor de hele Vennootschap en het 

supplement van het Fonds bij het prospectus), alsook informatie over andere aandelencategorieën van het Fonds en compartimenten van de 

Vennootschap is kosteloos beschikbaar in het Engels op www.hedgeinvest.it en bij het Administratiekantoor. De laatste aandelenprijzen zijn 

beschikbaar bij het Administratiekantoor tijdens de normale kantooruren. 

• Het Fonds is een compartiment van de Vennootschap, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid 

tussen zijn compartimenten. Dit betekent dat de activa van elk compartiment wettelijk gescheiden zijn en niet kunnen worden gebruikt om de 

verplichtingen van andere compartimenten van de Vennootschap te voldoen. 

• De huidige aandelen kunnen worden omgeruild voor aandelen in andere aandelencategorieën van het Fonds of een ander compartiment van de 

Vennootschap, naar keuze van de Bestuurders, in overeenstemming met het deel “Omruilen tussen fondsen” in het prospectus van de 

Vennootschap.  

• De Vennootschap is gevestigd in Ierland voor belastingdoeleinden. Dit kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van een 

belegger. Raadpleeg uw beleggings- of belastingadviseur voor advies over uw eigen belastingverplichtingen. 

• De Vennootschap 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 de Vennootschap is. 

• De details van het beloningsbeleid van de Vennootschap, inclusief alle vereiste elementen, zijn beschikbaar op www.hedgeinvest.it. Een papieren 

exemplaar is op verzoek verkrijgbaar. 

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12februari 2018. 
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