
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 - MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND, klasse A EUR D (LU2088747055)
een compartiment van CONCERTO IS

Beheersmaatschappij: Fuchs Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen
Het compartiment biedt een oplossing voor investeerders die een bloot-
stelling zoeken in een brede aanbod van activaklassen (aandelen, obli-
gaties, cash en alternatieve strategieën). Teneinde de volatiliteit onder
controle te houden investeert het compartiment in diverse beleggingssti-
jlen en -strategieën. Het compartiment heeft geen beperkingen wat be-
treft de regio’s, sectoren, industrieën,kredietwaardigheid of marktcapital-
isatie.

Er is geen gewaarborgde bescherming van het geïnvesteerde kapitaal,
noch voor het compartiment, noch voor haar aandeelhouders.

Er kan geen garantie geboden worden dat de vooropgestelde invester-
ingsobjectieven gerealiseerd zullen worden.

Beleggingsbeleid
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in UCITS fondsen (met in-
begrip van ETFs) die beheerd worden door verschillende fondsbeheerders
om zodoende voldoende blootstelling te krijgen tot verschillende activak-
lassen.

Het compartiment mag in beperkte mate investeren in individuele aande-
len of obligaties.

Het compartiment mag gebruik maken van derivaten zoals futures, opties
en termijncontracten, om beleggingsrisico’s in te dekken.

Het compartiment is geschikt voor beleggers met een evenwichtig risico-
profiel die een beleggingshorizon hebben van minimaal 3 jaar.

Het compartiment wordt actief beheerd zonder referentie aan een
benchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

De belegger kan dagelijks inschrijven op aandelen, deze omwisselen en
inkopen.

Deze aandelen zijn distributieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst wor-
den uitgekeerd.

Aanbeveling
Dit compartment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
hun geld tevoren 3 tot 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 middel-
matige potentiële verliezen en winsten.

• De risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde gegevens en is
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risico-
profiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie en de indel-
ing 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
gegarandeerd.

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

• Beleggen in onderliggende fondsen impliceert dat het fonds is bloot-
gesteld aan 1) de beleggingsrisico’s die door de onderliggende
fondsen worden gedragen, 2) het risico dat de door het on-
derliggende fonds gedragen kosten toenemen en 3) het risico

dat de onderliggende fondsen het inkooprecht van hun beleggers
beperken of opschorten.

• Het gebruik van financiële afgeleide instrumenten beoogt de
beperking van de valutarisico’s zonder evenwel deze risico’s volledig
te elimineren.

• De belegging in aandelen brengt een emittentenrisico met zich
mee aangezien het uitgevende bedrijf failliet kan gaan. Dit kan lei-
den tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de
beleggingen in deze instrumenten.

• De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in
aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevin-
den 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 beleggingen in hoogrentende schuldinstrumenten.

• Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een be-
legger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie
en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden.

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 2,00%
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 4,39%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds wor-
den onttrokken
Prestatievergoeding Geen

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

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een

maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat
de belegger 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.
Deze aandelen mogen niet worden omgewisseld.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de
kosten aangezien deze aandelenklasse nog niet is gelanceerd.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

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

Bijkomende informatie over vergoedingen is beschikbaar in de sectie
’Charges and expenses’ van het prospectus, die verkrijgbaar is bij de be-
heermaatschappij of haar internetsite www.fuchsgroup.com.

In het verleden behaalde resultaten

Het compartment is gelanceerd in 2020.

Er is geen informatie over de resultaten verstrekt omdat de aandelenklasse
nog niet is gelanceerd.

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
laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van
CONCERTO 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
beschikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over
andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.
De informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheers-
maatschappij, met onder meer een beschrijving van de manier waarop
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
woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonli-
jke belastingsituatie.

Specifieke informatie
Het compartiment CONCERTO IS - MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND mag ook
andere aandelenklassen uitgeven.
Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden
verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.
Deze essentiële beleggersinformatie verstrekt informatie over een subfonds
van CONCERTO IS. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor CONCERTO IS.
De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet
gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment
geen invloed hebben op de andere compartimenten.

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 08.02.2022.

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