
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.

CONCERTO IS - ASYMMETRIX, klasse R EUR D (LU2049706703)
een compartiment van CONCERTO IS

Beheersmaatschappij: Fuchs Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen
Het subfonds biedt een oplossing voor beleggers die voornamelijk een dy-
namische en soepele blootstelling aan de aandelenmarkten wensen te ver-
werven. Om kapitaal te behouden zal het subfonds daarnaast ook een posi-
tie innemen in een breed assortiment activaklassen (onder meer bedrijfs- en
staatsobligaties en geldmarktinstrumenten) om de risico’s te beperken wan-
neer de beleggingsbeheerder van oordeel is dat de marktomstandigheden
niet gunstig zijn.

De beleggingsstrategie van het subfonds berust op technieken met het oog
op kapitaalbehoud, op trendmodellen en op technieken voor geldbeheer.

Het subfonds hoeft zich niet te houden aan een vooraf bepaald land, een
vooraf bepaalde bedrijfstak, kredietbeoordeling of oriëntatie op een bepaal-
de marktkapitalisatie.

Een belegging in het subfonds wordt beschouwd als een belegging voor de
middellange tot lange termijn. Er wordt niet gewaarborgd dat de beleggings-
doelstelling van het subfonds zal worden behaald.

Beleggingen in het subfonds zijn onderhevig aan normale marktschommelin-
gen en aan de risico’s die samenhangen met alle beleggingen, en er wordt
niet gewaarborgd dat de beleggingen in het subfonds winstgevend zullen
zijn.

Beleggingsbeleid
Het subfonds zal voornamelijk beleggen in futures op aandelenindexen ten-
einde de dynamische en soepele aanpak toe te passen.

Het subfonds zal ook uitsluitend beleggen in obligaties met een rating (BBB-

volgens Standard & Poors en Fitch en/of Baa3 volgens Moody’s) met het oog
op kasbeheer, het behoud van kapitaal, diversificatie en met het oog op
liquiditeitsbeheer. Het subfonds zal voornamelijk gericht zijn op overheidsemit-
tenten met een looptijd van minder dan 2 jaar.

Het subfonds kan daarnaast ook nog beleggen in afzonderlijke aandelen, in
aandelenindexopties en in geldmarktinstrumenten.

Het subfonds kan tijdelijk maximaal 100% van zijn nettoactiva in geldmarktin-
strumenten beleggen wanneer de financiële markten buitensporige volatili-
teit doormaken of wanneer de wereldeconomie met ongunstige omstandig-
heden wordt geconfronteerd.

Het subfonds kan bijkomend en met het oog op beleggings- en afdekkings-
doeleinden ook nog beleggen in andere financiële derivaten zoals valutater-
mijntransacties. Met uitzondering van de valutatermijncontracten zullen alle
financiële derivaten beursgenoteerd zijn.

De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te
maken van een referentiebenchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

De belegger kan dagelijks inschrijven op aandelen, deze omwisselen en inko-
pen.

Deze aandelen zijn distributieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden
uitgekeerd.

Aanbeveling
Dit compartment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun
geld tevoren 3 to 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere
opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7
Wat betekent deze synthetische indicator?

• Categorie 3 betekent een middelmatig risico en bijgevolg middelmati-
ge potentiële verliezen en winsten.

• De risicocategorie is gebaseerd op historische en gesimuleerde gege-
vens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie en de in-
deling van het fonds, kunnen in de loop van de tijd veranderen en zich
ontwikkelen.

• De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

• Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gega-
randeerd.

Welke belangrijke risico’s worden niet op adequate wijze vastgelegd door de
synthetische indicator?

• De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aange-
zien de emittent kan weigeren om of zich in een positie kan bevinden

waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs
de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen.
Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van
de beleggingen in deze schuldinstrumenten. Dit risico is hoger bij be-
leggingen in hoogrentende schuldinstrumenten.

• Het gebruik van financiële afgeleide instrumenten die niet zijn geno-
teerd op een effectenbeurs of worden verhandeld op een andere ge-
reglementeerde markt („over the counter-instrumenten”) houdt in die
zin een tegenpartijrisico in dat de tegenpartij van het subfonds zich voor
dergelijke instrumenten in een positie kan bevinden waarin zij niet in
staat is om alle of een deel van haar verplichtingen ten opzichte van
het subfonds na te komen.

• Risico’s in verband met hefboomwerking: financiële derivaten kunnen
risico’s in verband met hefboomwerking met zich meebrengen en lei-
den tot volatiliteit.

• Risico’s in verband met beleggingen in valuta’s: De beleggingen van
het fonds kunnen direct of indirect zijn aangekocht in andere nationale
valuta’s dan de referentievaluta. Dit kan negatieve gevolgen hebben
voor het fonds, afhankelijk van de volatiliteit op de valutamarkten.

Hoe krijg ik meer informatie over de risico’s van het compartiment?
Raadpleeg voor meer informatie over de risico’s van het compartiment het
prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van
de beheersmaatschappij en bij www.fuchsgroup.com.

http://www.fuchsgroup.com


Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 1,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afge-
houden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten 2,67%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds wor-
den onttrokken
Prestatievergoeding 10% van de jaarlijkse positie-

ve toename van de netto-
inventariswaarde per aandeel
vermenigvuldigd met het ge-
middelde aantal uitgegeven
aandelen tijdens het boekjaar in
kwestie.

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de
lopende kosten van het compartment te dekken, met inbegrip van de kos-
ten voor de marketing en distributie van aandelen Deze kosten verminderen
de groei van uw belegging in dit compartment.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maxi-

mumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de be-
legger in het compartment heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het
mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel
adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en
uitstapvergoeding.
De omwisseling van een deel of alle aandelen in aandelen van een ander
compartiment of andere aandelenklasse is gratis.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten
aangezien deze aandelenklasse zich in een slaaptoestand bevindt.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

• prestatievergoeding

• kosten voor transactie, behalve kosten die gepaard gaan met de aan-
koop en de verkoop van doelfondsen.

De prestatievergoeding die voor de aandelenklasse is berekend voor het laat-
ste bedrijfsjaar bedroeg 0,00%.

Bijkomende informatie over vergoedingen is beschikbaar in de sectie ’Char-
ges and expenses’ van het prospectus, die verkrijgbaar is bij de beheermaat-
schappij of haar internetsite www.fuchsgroup.com.
Bijkomende informatie over de prestatievergoeding is tevens beschikbaar in
het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

Het compartment is gelanceerd in 2019.
Deze aandelenklasse is gelanceerd in oktober 31, 2019.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uit-
stapvergoeding.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.
Deze aandelenklasse bevindt zich in een slaaptoestand.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Praktische informatie

Bewaarder
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen
Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laat-
ste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van CONCER-
TO IS kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de
beheersmaatschappij of op www.fuchsgroup.com.
Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn be-
schikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over an-
dere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.
De informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheersmaat-
schappij, met onder meer een beschrijving van de manier waar-
op de beloningen en uitkeringen worden berekend, is te vinden op
www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/. Op
verzoek wordt gratis een exemplaar op papier verstrekt.

Aansprakelijkheid
Fuchs Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op
grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, in-
correct of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het

prospectus voor het fonds is.

Belasting
Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woon-
plaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belas-
tingsituatie.

Specifieke informatie
Het compartiment CONCERTO IS - ASYMMETRIX mag ook andere aandelen-
klassen uitgeven.
Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden ver-
handeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.
Deze essentiële beleggersinformatie verstrekt informatie over een subfonds
van CONCERTO IS. Het prospectus en de periodieke verslagen worden op-
gesteld voor CONCERTO IS.
De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet geschei-
den zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen in-
vloed hebben op de andere compartimenten.
Aandelen van elk compartiment mogen worden omgewisseld in aandelen
van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een an-
der compartiment. Bijkomende informatie over dit recht kan worden gevon-
den in het prospectus onder het hoofdstuk “Conversion of Shares”.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Fuchs Asset Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 03.02.2021.

http://www.fuchsgroup.com
http://www.fuchsgroup.com
http://www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/
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