Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het betreft geen marketingdocument. De
erin vervatte informatie wordt u verstrekt overeenkomstig een wettelijke verplichting en is bedoeld om u meer inzicht te
geven in de aard en de risico's van de beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan om deze informatie te lezen opdat u met
kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Crelan Invest Opportunities
Compartiment van de BEVEK Crelan Invest
ISIN-code: (deel van kapitalisatie) BE6284594619
Belgische zelfbeheerde BEVEK – het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd aan Amundi
Asset Management NV
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Door in te tekenen op Crelan Invest Opportunities, belegt
u in kwaliteitsfondsen geselecteerd door Amundi Asset
Management volgens een eigen selectiemethodiek die
kwantitatieve en kwalitatieve criteria combineert.
De doelstelling van het beheer van het compartiment is
een aantrekkelijk rendement te genereren door te
beleggen in een selectie van aandelenfondsen,
obligatiefondsen en gediversifieerde fondsen van derden
die alle soorten beheer, activiteitensectoren en
geografische regio's dekken. Regelmatig en in functie van
de marktomstandigheden, zal Amundi Asset Management
een selectie maken van fondsen waarin het compartiment
zal investeren. De keuze zal onder meer gesteund zijn op
de Morningstar rating en enkel fondsen met een minimum
rating van 3 sterren tijdens de belegging zullen worden
weerhouden.
De oriëntering van het beheer zal afhangen van het feit of
de beheerder een defensieve, neutrale of positieve
opvatting heeft. Het schema betreffende de blootstelling
aan de onderliggende aandelen en obligatieleningen
wordt a priori vastgesteld in functie van de opvatting van
de beheerder en kan intern evolueren binnen een bereik
van 30% tot 70%. Bijgevolg zal de verhouding tussen de
aandelen en obligaties, in een neutrale positie bijna
50%/50% bedragen.

Het compartiment verstrekt geen bescherming of
waarborg van het kapitaal noch een gegarandeerd
rendement.
De financiële instrumenten op lange termijn kunnen
eveneens worden gebruikt als dekking, blootstelling en/of
arbitrage.
De
aandelen
van
het
compartiment
zijn
kapitalisatieaandelen. De netto opbrengst en de netto
meerwaarde gerealiseerd door het compartiment worden
systematisch opnieuw belegd.
De valuta van het compartiment is de euro.
Op elke bankwerkdag in Brussel kan u een aanvraag tot
terugbetaling
van
uw
aandelen
indienen.
De
terugkoopverrichtingen worden dagelijks uitgevoerd (voor
meer informatie verwijzen wij naar punt 4 van de
informatie over dit compartiment in het prospectus).
Voor meer informatie over de samenstelling van het
compartiment en de werking ervan, verwijzen wij naar
punt 2 van de informatie over dit compartiment in het
prospectus.
Advies: dit compartiment is mogelijks niet geschikt voor
beleggers met een beleggingshorizon van minder dan 4
jaar.
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Het cijfer wordt berekend voor een belegger in
euro.
Risico's voor het compartiment die in de indicator
niet in aanmerking worden genomen zijn de
volgende:
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Indicator 4 weerspiegelt het risico- en opbrengstprofiel van het
compartiment rekening houdende met de verwachte gemiddelde
verhoudingen van beleggingen in verschillende activaklassen
onder een gediversifieerd beheer van het compartiment. Deze
indicator bevindt zich tussen deze van de obligatiefondsen (3) en
deze van de aandelenfondsen (6). Het cijfer wordt bepaald op
basis van historische gegevens. De historische gegevens zijn niet
altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risico- en
opbrengstprofiel van het compartiment.
De risico- en opbrengstindicator is onderworpen aan
regelmatige beoordelingen en dit cijfer kan dus in de loop van de
tijd veranderen.
Het laagste cijfer betekent niet dat het compartiment risicoloos
is, maar dat dit product, in vergelijking met hogere cijfers, in
beginsel een lagere opbrengst biedt maar dat het eveneens meer
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Kapitaalrisico: het vertegenwoordigt het risico van
het verlies van het belegde kapitaal.
Tegenpartijrisico:
het
vertegenwoordigt
het
debiteurenrisico van een tussenkomende partij op
de markt, anders dan de emittent, waardoor deze
zijn verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille
niet kan voldoen.
Kredietrisico: het vertegenwoordigt het risico van de
plotselinge verslechtering van de kredietkwaliteit
van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet
kan voldoen.
Wisselkoersrisico: de blootstelling aan het
wisselkoersrisico kan een invloed hebben op de
prestatie van het compartiment.
Aandelenrisico: het vertegenwoordigt het risico van
de daling in de aandelenkoers.
Het gebruik van complexe producten zoals
derivaten kunnen leiden tot een versterking van de
bewegingen van effecten in uw portefeuille.

voorspelbaar is. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de potentiële
opbrengst, maar hoe moeilijker deze opbrengst te voorspellen is.
Verliezen zijn eveneens mogelijk.

Het optreden van één van deze risico's kan leiden
tot een daling van de netto-inventariswaarde van
het compartiment.

Kosten
De betaalde kosten en vergoedingen dienen ter dekking van de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van
verkoop- en distributiekosten van deelbewijzen, waardoor de potentiële waardegroei van de beleggingen vermindert. Voor
meer informatie over de kosten, verwijzen wij naar punt 3 van de informatie over dit compartiment in het prospectus.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Deze cijfers stemmen overeen met het maximumpercentage dat in
mindering zou kunnen worden gebracht op uw kapitaal vooraleer dit
Instapkosten
wordt belegd (instap) of vooraleer u wordt terugbetaald (uitstap).
Het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen.
Wij nodigen u uit om uw financiële adviseur of uw distributeur te
raadplegen om het werkelijke bedrag van deze kosten te kennen.
Uitstapkosten
Nihil
Compartimentswijzi Eventueel verschil tussen de commissie voor de commercialisering van een nieuw compartiment en
ging
de commercialisering van een bestaand compartiment, met een maximum van 1%
2,50% (3,00% na de
initiële
inschrijvingsperiode)

Kosten die in de loop van 1 jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten

1.95%

Het percentage van de lopende kosten dat hierbij wordt meegedeeld
is geschat op basis van de lancering van het compartiment in mei
2016 en is een maximum. Het jaarverslag van de ICBE zal het
correcte bedrag van de opgelopen kosten weergeven.
Worden uitgesloten van de lopende kosten: transactiekosten, met
uitzondering van de instap- en uitstapkosten die door het
compartiment betaald zijn voor de aankoop of de verkoop van
deelnemingsrechten van andere fondsen.

Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken
Prestatievergoedin
g

Nihil

In het verleden behaalde resultaten
Oprichting van het compartiment in de loop van het jaar 2016. Het compartiment beschikt nog niet over de gegevens
over een volledig kalenderjaar om een diagram van de behaalde resultaten te kunnen weergeven.
Praktische informatie
Depositobank: CACEIS Bank Luxembourg NV, handelend door de tussenkomst van haar Belgisch filiaal CACEIS Bank Luxembourg,
Brussels Branch.
Het laatste prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen, evenals alle overige praktische informatie, zijn gratis beschikbaar in het
Frans bij CACEIS Belgium of bij de distributeur en kunnen worden geraadpleegd op de website www.crelan.be.
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is
eventueel ook beschikbaar op de website van de distributeur en is tevens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienstverlening
verzekert, CACEIS Belgium.
Dit compartiment wordt beheerst door de Belgische fiscale wetgeving. De beleggers wordt aangeraden zich te wenden tot hun financieel
adviseur of hun vaste relatiebeheerder om na te gaan welke fiscale regels op hun specifieke situatie van toepassing zijn.
Amundi Asset Management NV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de BEVEK Crelan Invest zou zijn.
Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie van Crelan Invest Opportunities, een compartiment van de BEVEK Crelan Invest.
Deze BEVEK voldoet sinds 18/06/2014 aan de normen van Richtlijn 2009/65/EG (ICBE-IV) en wordt beheerst door de bepalingen van de
wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
en instellingen voor belegging van schuldvorderingen.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele BEVEK.
Elk compartiment van Crelan Invest dient als een aparte entiteit te worden beschouwd. Uw rechten als belegger blijven beperkt tot de
activa van dit compartiment. De verplichtingen van een compartiment worden uitsluitend gedekt door de eigen activa van het
compartiment.
U kunt uw deelbewijzen in dit compartiment inruilen voor deelbewijzen in een ander compartiment van de BEVEK. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij naar punt 4 van de informatie over dit compartiment in het prospectus.
Dit compartiment werd erkend in België en wordt gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Amundi Asset Management SA is erkend in Frankrijk en wordt gereglementeerd door de autoriteit Autorité des Marchés Financiers
(AMF).
De essentiële beleggingsinformatie die hierbij wordt verstrekt is correct en bijgewerkt op 17 maart 2016.
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