Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en 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.

ECONOFUTURE, een compartiment van de Bevek naar Belgisch recht CRELAN FUND
Type recht van deelneming : (Kapitalisatie) BE6209692431
Dit is een zelfbeheerde bevek.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het doel van het compartiment is te streven naar een aantrekkelijk
rendement op lange termijn door het nemen van matige risico's.
Om het doel te bereiken, investeert het compartiment voornamelijk in een
gespreide portefeuille van aandelen (min. 0% en max. 60% van de
portfolio) en obligaties zonder de voorkeur te geven aan een specifieke
geografische regio of een specifieke activiteitensector.
In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens beleggen in
monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve
belegging, afgeleide instrumenten, deposito's en liquiditeiten.
Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op
basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors
Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.
De obligaties en schuldvorderingen waarin het compartiment investeert,
worden uitgegeven door allerlei emittenten: regeringen, publieke
ondernemingen, privé-vennootschappen en/of internationale instellingen.
De emissies en/of de emittenten genieten in het algemeen van een
investment grade rating (minimum BBB- en/of Baa3).
Dit compartiment richt zich tot een belegger met een beleggingshorizon
van minstens 5 jaar.

De allocatie van de activa alsook de selectie van de waarden gebeurt in
essentie op basis van een langetermijnvisie.
Het wisselrisico wordt niet stelselmatig ingedekt. De beheerders beslissen
het koersrisico al dan niet volledig of gedeeltelijk in te dekken in functie
van hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen
tegenover de Euro.
Het compartiment kan ook beleggen in derivaten zoals opties, futures,
swaps, zowel op rentevoeten als op deviezen, en termijnwisseloperaties.
Deze verrichtingen gebeuren enkel ter indekking en hebben aldus geen
invloed op het risicoprofiel van het compartiment.
De belegger kan wekelijks een verzoek om terugbetaling indienen. De
aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden elke maandag vóór
11u30 gecentraliseerd (J) en uitgevoerd 3 dagen later (J+3) tegen de
koers (J).
Dit is een compartiment met kapitalisatieaandelen.
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Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van het
compartiment weer over een periode van 5 jaar. Doel is de belegger
helpen begrijpen welke onzekerheden met betrekking tot verlies en winst
op zijn belegging van invloed kunnen zijn.
De risicocategorie 3 weerspiegelt een beperkt winst- en/of
verliespotentieel voor de waarde van de portefeuille, dat verklaard wordt
door een gediversifieerde blootstelling aan de aandelen- en
obligatiemarkten en aan rente- , krediet- en valutarisico's.

De ter berekening van deze indicator gebruikte historische gegevens zijn
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel
van het compartiment.
De aan dit compartiment verbonden risicocategorie
gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen.
Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is.
Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming.
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Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden
genomen, maar die kunnen leiden tot een afname van de
netto-inventariswaarde van het compartiment :
Kredietrisico : Het compartiment wordt belegd in effecten waarvan de
kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van
een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties
van die instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen.
Tegenpartijrisico : Het compartiment kan verlies lijden ingeval een
tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met
name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het
compartiment raadplegen.

Kosten
De kosten en vergoedingen die betaald worden, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen.
De instap- en uitstapvergoedingen zijn het maximumpercentage dat in
mindering zou kunnen worden gebracht en komen ten goede aan de
distributeur. Het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet
betalen. Het feitelijke bedrag van de kosten kunt u vernemen van uw
adviseur of distributeur.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend.
Instapvergoeding

5,00%

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden 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

1,44%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken.
Prestatievergoeding

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het
voorgaande jaar dat op 31 december 2016 werd afgesloten. Dit cijfer kan
van jaar tot jaar variëren en omvat noch prestatievergoeding noch
transactiekosten (behalve instap- en/of uitstapkosten die door het Fonds
zijn betaald bij de aankoop of de verkoop van deelnemingsrechten van
een andere instelling voor collectief beheer).
Verdere informatie over de kosten van het Fonds vindt u
onder
het
hoofdstuk
“Provisies
&
kosten”
in
het
uitgifteprospectus,
dat beschikbaar is op
de
website
www.crelan.be.

Niet van toepassing

In het verleden behaalde resultaten
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Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening
met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de instap- en
uitstapvergoedingen.
Datum van oprichting van het compartiment : 22 november 2010
Datum van oprichting van het recht van deelneming : 22 november 2010
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De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten weer.
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Het resultaat werd berekend in Euro.
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Praktische informatie
De bewaarder van dit compartiment : CACEIS Bank, Belgium Branch
Het prospectus van het compartiment en de laatste jaarrekeningen en periodieke verslagen zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de
distributeur Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, en op de website www.crelan.be. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en
in het Frans.
U kunt de meest recente NIW raadplegen via de website www.crelan.be.
CRELAN FUND is een Bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG.
Financiële dienst: CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.
Afhankelijk van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarde op en inkomsten uit uw deelnemingsrechten van het compartiment aan belasting
onderworpen zijn. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van het compartiment of bij uw belastingsadviseur.
U heeft het recht om uw belegging in rechten van deelneming in één compartiment om te ruilen voor rechten van deelneming in een ander
compartiment. Verdere informatie kan u bekomen via de agentschappen van Crelan NV.

CRELAN FUND kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het compartiment.
Aan dit compartiment is in België een vergunning verleend en staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct en bijgewerkt op datum van 17 februari 2017.

