Investeer in zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsfondsen1 die beheerd worden
door erkende beheermaatschappijen.

Crelan Invest Opportunities
Compartiment van de Belgische Bevek Crelan Invest
• Het compartiment Crelan Invest Opportunities is een gediversifieerd Fund of Funds;
• Het compartiment heeft als doelstelling een aantrekkelijk rendement te genereren via een gediversifieerd beheer dat
steunt op de overtuigingen van het beheerteam, de allocatie van gepaste fondsen en een selectie van kwaliteitsfondsen
die investeren in alle beheertypes, sectoren en geografische zones;
• Amundi Asset Management selecteert de fondsen via een methodiek die kwantitatieve en kwalitatieve criteria combineert;
• De geselecteerde fondsen hebben op het ogenblik van investering een minimale rating van drie Morningstar-sterren1;
• Het compartiment heeft een dagelijkse liquiditeit.
1. Onder de term fondsen moet worden verstaan: instelling voor collectieve belegging (ICB)
2. De Morningstar Rating is een maatstaf voor de prestatie, aangepast aan het risico van een fonds.
Meer informatie vindt u op de website http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx

Crelan Invest Opportunities
COMPARTIMENT VAN DE BELGISCHE BEVEK CRELAN INVEST

Voor wie is het compartiment bestemd?
Dit compartiment is bestemd voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde belegging, in alle geografische zones, via een
portefeuille van kwaliteitsfondsen die beheerd worden door erkende beheermaatschappijen. De portefeuille wordt samengesteld door
specialisten van Amundi Asset Management. Dit compartiment richt zich tot een belegger met een beleggingshorizon van minstens 4 jaar.
Het compartiment Crelan Invest Opportunities combineert twee complementaire expertises binnen Amundi Asset Management: de
selectie van fondsen van derden en het gediversifieerd beheer.
De selectie van fondsen van derden wordt uitgevoerd door
een toegewijd team van ervaren analisten volgens een eigen
selectiemethodiek die kwantitatieve en kwalitatieve criteria
combineert:
•k
 wantitatieve instrumenten dienen om de beheermethodes
met het beste potentieel op te sporen, dit op basis van hun
historische prestaties en risico’s;
•k
 walitatieve analyses dienen om de werking van het
beheerteam en het uitgewerkt beleggingsproces te begrijpen.

In functie van fundamentele marktanalyse en van hun eigen
overtuigingen beheren de experten in gediversifieerd beheer
de allocatie op een dynamische manier:
• Er wordt een scenario van activaspreiding opgesteld, dat
regelmatig wordt herzien volgens de drie risicoprofielen:
defensief, neutraal of positief;
• In een neutrale situatie zal de activaspreiding tussen aandelen
en obligaties ongeveer 50%-50% bedragen; deze allocatie kan
variëren binnen een vork van 30% tot 70%.

Het beheerteam zal op lange termijn de samenstelling van de portefeuille trachten te optimaliseren volgens de evolutie van de verschillende
activaklassen. Op korte termijn wordt de portefeuille ook geactualiseerd in functie van de marktomstandigheden en door een opvolging
van het risico.
Het beleggingsuniversum is zeer uitgebreid en bestaat uit alle mogelijke activaklassen met een complementair risico- en rendementsprofiel,
gespreid over alle geografische zones;
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1. De Morningstar Rating is een maatstaf voor de prestatie, aangepast aan het risico van een fonds.
Meer informatie vindt u op de website http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx

Crelan Invest Opportunities heeft
als doel u te bieden:
• Een aantrekkelijk rendement door te beleggen in een
zorgvuldig geselecteerd universum van aandelen-,
obligatie- en gediversifieerde fondsen;
• Een selectie van kwaliteitsvolle fondsen met een rating van
minstens drie Morningstar2 sterren op het ogenblik van
investering;
• Een gediversifieerd beheer zonder beperking van soorten
beheer, sectoren en geografische zones;
• Een actief beheer van het risico en de marktblootstellingen,
aandelen en obligaties (van 30% tot 70%);
• Een dagelijkse liquiditeit;

Echter,
• Het compartiment biedt geen enkele kapitaalbescherming
of -garantie, noch rendementsgarantie;
• Het discretionair beheer dat op het compartiment wordt
toegepast, berust op een hypothese van de evolutie
op de verschillende markten en op de selectie van
de onderliggende fondsen. Het risico bestaat dat het
compartiment niet altijd in de best presterende markten of
fondsen belegt;
• Een belegging in het compartiment wordt niet aanbevolen
voor een korte beleggingshorizon.
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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).

Volgende risico’s van het compartiment werden niet in de indicator
opgenomen:
•T
 egenpartijrisico: 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.
•K
 redietrisico: het vertegenwoordigt het risico van de plotselinge
verslechtering van de kredietkwaliteit van een emittent of dat deze zijn
verplichtingen niet kan nakomen.
•W
 isselkoersrisico: de blootstelling aan het wisselkoersrisico kan een
invloed hebben op de prestatie van het compartiment.
•A
 andelenrisico: het vertegenwoordigt het risico van de daling in de
aandelenkoers.
•H
 et gebruik van complexe producten zoals derivaten kunnen leiden
tot een versterking van de bewegingen van effecten in uw portefeuille.

2. De Morningstar Rating is een maatstaf voor de prestatie, aangepast aan het risico van een fonds.
Meer informatie vindt u op de website http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx

Technische fiche
Naam
ISIN-code
Rechtsvorm
Valuta
Minimum inleg
Looptijd
Initiële inschrijvingsperiode
Netto-inventariswaarde (NIW)

Inschrijving/Verkoop

Crelan Invest Opportunities
BE6284594619
Compartiment van de Belgische BEVEK Crelan Invest
EUR
1 Kapitalisatiedeelbewijs van 100 EUR
Onbeperkt
Van 18/04/2016 tot 23/05/2016, tot 9 uur
Eerste NIW: op 23 mei 2016, berekend op 24 mei 2016. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag
gepubliceerd op de website van Beama (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eventueel eveneens
beschikbaar op de websites van de Distributeur www.crelan.be en bij de instelling die de financiële dienstverlening
voor haar rekening neemt, CACEIS Belgium.
D = de afsluitingsdatum voor het ontvangen van de orders (elke bankwerkdag om 10u00) en de datum van de NIW:
De sluitingstijd voor de inontvangstneming van orders geldt voor de financiële dienstverlener en voor Crelan.
De netto-inventariswaarde voor de berekening van de inschrijvings-/inkoopkoers of de conversiewaarde
voor orders ontvangen op dag D vóór 10u00, is de NIW op dag D.
D+2 = datum van de berekening van de NIW van de dag D;
D+2 = datum van de publicatie van de NIW van de dag D; en
D+3 = datum van de betaling of terugbetaling van de orders.

Liquiditeit
Dagelijks
Terugbetaling van het kapitaal Het compartiment biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie
Kosten en provisies ten laste van de belegger: Alle kosten worden gedetailleerd omschreven in het prospectus
Instapkosten
Uitstapkosten
Administratiekosten

3% niet ten bate van het compartiment
0,00%
Bij inschrijving en in geval van wijziging van compartiment: in geval van een rechtstreekse inschrijving op
naam in het register of wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in
het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van 100 EUR (incl. btw) in rekening gebracht.
De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als nominee.
Conversiekosten
Eventueel verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en die van het huidige
compartiment (met een maximum van 1%)
Kosten en provisies ten laste van het compartiment: Alle kosten worden gedetailleerd omschreven in het prospectus.
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.
Algemene fiscaliteit: De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kan in de toekomst
onderhevig zijn aan wijzigingen (zie prospectus van de bevek Crelan Invest)
Beurstaks
Roerende voorheffing

Distributeur
Delegatie van het beheer van
de beleggingsportefeuille
Financiële dienstverlening

1,32% bij de uitstap (met een maximum van 4.000 EUR)
Indien meer dan 25% van het vermogen van het Compartiment rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in
schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19 bis WIB, is een roerende voorheffing van 30% van toepassing
op de ontvangen inkomsten in geval van overdracht onder bezwarende titel van de deelbewijzen, in geval van
wederinkoop van de deelbewijzen, of in geval van volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van
het Compartiment, voor zover deze inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks worden gegenereerd onder de
vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden, uit het rendement van deze schuldvorderingen, en ze
betrekking hebben op de periode waarin de belegger de deelbewijzen in zijn bezit had.
Crelan N.V.
Amundi Asset Management
CACEIS Belgium

Disclaimer: Dit document is opgesteld voor commerciële doeleinden. Intekeningen dienen gebaseerd te zijn op het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en

de statuten. Het document heeft betrekking op het compartiment Crelan Invest Opportunities (het ‘Compartiment’), een compartiment van de BEVEK Crelan Invest. Het
prospectus en de essentiële beleggingsinformatie moet worden gelezen alvorens enige beleggingsbeslissing te nemen. De BEVEK Crelan
Invest is een BEVEK naar Belgisch recht met meerdere compartimenten waarvan de beleggingen voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/65/EG en valt, met
betrekking tot bepaalde aspecten van haar werking en met betrekking tot haar beleggingen, onder de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve
beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE en de instellingen voor beleggingen in schuldvorderingen. Potentiële beleggers dienen na te gaan
of de risico’s verbonden aan het beleggen in het Compartiment afgestemd zijn op hun situatie en zij dienen zich er ook van te vergewissen dat zij de volledige inhoud van dit
document begrijpen. Voorts wijzen wij alle geïnteresseerden erop dat het inschrijven op deelbewijzen van het Compartiment niet mogelijk is als de regelgeving van het land
waaruit de geïnteresseerde persoon afkomstig is, of van elk ander land dat voor hem van toepassing is, dit verbiedt. Dit document is niet bestemd voor inwoners of burgers van
de Verenigde Staten van Amerika, noch voor ‘US Persons’ zoals omschreven in de ‘Regulation S’ van de Securities and Exchange Commission krachtens de U.S. Securities
Act van 1933. Bijgevolg dient iedere geïnteresseerde, alvorens zich in te schrijven, te controleren of deze inschrijving in overeenstemming is met de toepasselijke wetten.
Verder moet hij ook de fiscale gevolgen van een dergelijke belegging nagaan. Er wordt aan de beleggers nadrukkelijk aanbevolen advies in te winnen bij een onafhankelijk
adviseur over de geschiktheid van een belegging in het Compartiment. Het Compartiment biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie. De waarde
van deelbewijzen is onderworpen aan de schommelingen van de markt en derhalve kunnen gerealiseerde beleggingen zowel dalen als stijgen. De informatie in onderhavig
document is onvermijdelijk slechts gedeeltelijke informatie verstrekt op basis van de marktgegevens die vastgesteld zijn op een bepaald ogenblik en zijn vatbaar voor
wijzigingen. In het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen vindt u gedetailleerde

informatie over dit product, over de voorwaarden ervan en over de risico’s die eraan verbonden zijn. Deze documenten zijn gratis
beschikbaar in het Frans op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij CACEIS Belgium of bij uw Crelan-agent (of op www.crelan.
be). De in dit document verstrekte informatie is geldig op het ogenblik van de opstelling ervan en kan in de loop van de tijd veranderen.
Dit document is onderworpen aan het Belgisch recht en de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CACEIS Belgium
NV, beursmakelaar - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel is belast met de financiële dienstverlening.
Klachtendienst - Als u een klacht wil indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: Crelan Klachtendienst - Sylvain
Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar is op de website http://www.
crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier.
Indien ons antwoord voor u niet volstaat, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in Financiële Geschillen op het volgende adres:
Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
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