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Aanbevolen
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5

jaar

SFDRfondscategorieën**: Artikel
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Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.
Dit is een verplichte
mededeling

DE BESTE GROEIKANSEN
VAN EUROPESE SMALL- EN
MIDCAPS ONTDEKKEN
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HOOFDLIJNEN
Een gedisciplineerde langetermijnaanpak die
gebaseerd is op effectenselectie en analyse
van kerncijfers.

Een actief beheer van de aandelenblootstelling.
De weging van de effecten kan aanzienlijk
afwijken van die van de referentie-indicator.

De bedrijven worden geselecteerd op grond van
hun winstgevendheid, hun herbeleggingsratio
en de stabiliteit van hun marges.

Permanente monitoring van zowel de posities
en risico's van de portefeuille als de mate
waarin de blootstelling aansluit op de
beleggingsovertuigingen.

* Voor de aandelenklasse Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese
verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen,
artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor
meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator.
Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. (1) De beurskapitalisatie is een
maatstaf voor de omvang van een bedrijf en wordt berekend door het totale aantal aandelen te vermenigvuldigen met de actuele koers. Op de Amerikaanse
markt worden bedrijven met een beurskapitalisatie van USD 2 tot 10 miljard over het algemeen als middelgrote kapitalisaties (midcaps) beschouwd; de
kleine kapitalisaties (smallcaps) liggen tussen de USD 250 miljoen en 2 miljard. (2) Referentie-indicator : Stoxx 200 Mid (Herbelegde netto dividenden).
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VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS
AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang
afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en
het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van
het Fonds beïnvloeden.

LIQUIDITEITSRISICO: Het Fonds kan effecten aanhouden waarvan
de op de markt verhandelde volumes beperkt zijn en die onder
bepaalde omstandigheden een relatief lage liquiditeit kunnen
hebben. Daardoor is het Fonds blootgesteld aan het risico dat een
positie niet op het juiste moment tegen de gewenste prijs verkocht
kan worden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de
blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van
valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de
waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op
de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe
invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de
geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kenmerken
Deelnemingsrechten

A EUR Acc

Datum van de
eerste NAV

01/10/1998

05/2021
Bloomberg

CARFNOM FP

ISIN

FR0010149112

Uitkeringsbeleid

Minimale initiële
inschrijving (1)

Kapitalisatie

—

Beheerkosten

Max. 1.5%

Lopende kosten

2.04%

12/2021
(2)

03/2022

Variabele beheerkosten

Max.toegangsrecht (3)

max. 20% van de meerprestatie
als het rendement sinds het
begin van het boekjaar hoger is
dan dat van de referentieindicator en er geen
minderprestatie uit het verleden
meer moet worden
goedgemaakt.

4%

(1) Raadpleeg het prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. Het prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com.
(2) Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en omvat noch prestatievergoeding noch transactiekosten.
(3) Inschrijvingskosten ten gunste van de distributeurs. Geen terugkoopkosten.

Bron: Carmignac 31/08/2022. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit
document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S.
person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds
zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.De
beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting
van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de
volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US.
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Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676
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