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(1) Referentie-indicator: 40% MSCI Emerging Markets NR USD (herbelegde netto dividenden) + 40%JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, herbelegde

coupons), 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks geherbalanceerd. Tot 31 december 2012 werden de aandelenindexen in de referentie-indicator ex-

dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde netto-dividenden. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende

samengestelde referentie-indicator: 50% MSCI Emerging Markets index + 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified index. De resultaten

worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Emerging Patrimoine, compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE / SICAV naar Luxemburgs recht, is

voornamelijk belegd in: aandelen, obligaties en valuta’s van opkomende landen. Het heeft tot doel beter te

presteren dan de referentie-index, die voor 40% MSCI MSCI Emerging Markets NR (USD) (herbelegde netto

dividenden), 40% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged (EUR)

(herbelegde coupons), 20% gekapitaliseerde ESTER. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 5 jaar. De

activa van het fonds bestaan voor 50% tot 100% uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare

schuldinstrumenten of schatkistcertificaten.

Dit Subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social)

overeenkomstig Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of

“SFDR”). Het Subfonds past ofwel het best-in-universe-principe ofwel het best-effort-principe toe, alsook

negatieve, relatieve en positieve screening. Daarmee wordt het beleggingsuniversum van het Subfonds

actief met ten minste 20% gereduceerd. Voor aandelen en bedrijfsobligaties gelden onder andere de

volgende ESG- criteria: (E) gegevens over koolstofemissie, (S) het personeelsbeleid, (G) de omgang met

minderheidsaandeelhouders en emittenten van staatsobligaties, (E) het aandeel van hernieuwbare energie,

(S) de Gini-coëfficiënt en (G) de index voor het gemak van zakendoen. Het duurzaamheidsrisico van het

Subfonds kan verschillen van het duurzaamheidsrisico van de referentie-indicator. Raadpleeg het

prospectus voor meer informatie over duurzaamheid.

Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar

eigen goeddunken samen te stellen. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit

deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

RISIKO EN RENDEMENT PROFIEL

KLEINER RISICO HOGER RISICO

Mogelijk lager

rendement

Mogelijk hoger

rendement

1 2 3 4

*

5 6 7

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A

EUR Acc

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt

met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie

7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De

categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit,

met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot

latente verliezen kunnen leiden.

Netto inventarisatiewaarde evolutie sinds oprichting

(in €; basis 100) op 28/04/2023
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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

132

Jaarlijks rendement (%) op 28/04/2023

Lanceringsdatum: 01/04/2011

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc 8.41 4.07 2.56 1.45

Referentie-indicator¹ -3.44 2.72 1.09 2.15

Bron: Carmignac, MSCI, JP Morgan

Kapitalisatieklassen: dividenden herbelegd. Referentieperiode: rendement op jaarbasis op de vermelde datum over de opgegeven periode.

Beleggers kunnen de rendementen van de andere klassen op verzoek verkrijgen bij de beheermaatschappij.

Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het

verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met

uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een

gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een

wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

RISICO’S DIE IN DE INDICATOR NIET

VOLDOENDE IN AANMERKING WORDEN

GENOMEN

TEGENPARTIJRISICO: Het fonds 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.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met

het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN

CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van

het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere

risico's verbonden aan beleggingen in China.

INHERENTE RISICO’S

AANDELENRISICO: Risico dat

aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang

afhangt van externe economische factoren, het

kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de

verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met

de blootstelling, via directe beleggingen of

valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de

waarderingsvaluta van de ICBE.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met

het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VERBONDEN AAN HET BELEGGEN IN

CHINA: Aan beleggingen in dit fonds zijn aan China en

het gebruik van de Hong-Kong Shanghai Stock Connect

gerelateerde risico's verbonden. Deze kunnen van invloed

zijn op de netto-inventariswaarde van het fonds. Meer

informatie is beschikbaar in het prospectus.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de

operationele voorwaarden en het toezicht op de

"opkomende" markten afwijken van de normen die op de

grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen

hebben voor de beurswaarde.

Meer informatie over de risico’s van het

deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het

prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en

in het document met essentiële beleggersinformatie.
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Bron: Carmignac 28/04/2023.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac

aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen

beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de

verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Activaspreiding

Aandelen 30.34%

    Industrielanden 0.64%

    Azië / Pacific 0.64%

    Groeilanden 29.70%

    Latijns-Amerika 6.54%

    Azië 23.15%

    Oost-Europa 0.02%

Obligaties 58.53%

    Staatsobligaties industrielanden 2.64%

    Staatsobligaties groeilanden 30.49%

    Privé-obligaties industrielanden 9.00%

    Privé-obligaties groeilanden 14.62%

    Supranationale Obligaties 1.78%

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten 11.13%

Top-10 posities (Aandelen & Obligaties)

Naam Markt Sector / Rating %

PEMEX 4.75% 26/02/2029 Mexico BBB 5.99%

ELETROBRAS ON Brazilië Nutsbedrijven 4.37%

SAMSUNG ELECTRONICS Zuid-Korea Informatietechnologie 3.63%

SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026 Zuid-Afrika BBB- 3.27%

HUNGARY 3.00% 25/04/2041 Hongarije AA+ 3.11%

POLAND 4.00% 08/09/2027 Polen A- 2.56%

LG CHEM Zuid-Korea Grondstoffen 2.10%

TAIWAN SEMICONDUCTOR Taiwan Informatietechnologie 2.07%

OTP BANK NYRT TV 04/03/2025 Hongarije BB 1.88%

BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033 Supranationale BBB 1.78%

30.75%

Het is mogelijk dat de in de portefeuille getoonde ICB’s niet verkrijgbaar zijn in België; raadpleeg uw

beleggingsadviseur.

Verdeling volgens sector (aandelen)

Discretionair verbruik 27.9%

Informatietechnologie 22.0%

Nutsbedrijven 15.6%

Bancaire obligaties 11.8%

Grondstoffen 6.9%

Gezondheid 3.7%

Vastgoed 3.2%

Basis consumptiegoederen 3.1%

Industrie 2.9%

Telecommunicatie 2.8%

Kijk in de woordenlijst op pagina 4 van het document voor een verklaring van de technische termen.

Netto blootstelling per munt

EUR 34.5%

JPY 16.3%

ZAR 16.1%

MXN 15.7%

CZK 12.6%

USD -11.4%

CNY -10.1%

HKD 8.5%

ILS 8.2%

BRL 7.2%

Overige 2.5%
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Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.

De distributeur in België van de deelbewijzen/aandelenklassen uit de fondsenreeks Carmignac is Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. De financieel beheerder is Carmignac Gestion S.A.,

Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen. Meer informatie is te vinden in het prospectus.

.

Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun

beroepsactiviteiten en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Raadpleeg uw financieel / belastingadviseur of raadpleeg de fiscale simulator /

calculator die beschikbaar is op de Carmignac-website (https://www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator).

Roerende voorheffing bij verkoop : Voor een compartiment waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een compartiment dat ten minste 10% van zijn

vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de aandelen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de

inkomsten uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop van kapitalisatie- en uitkeringsklassen.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze

verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de

hand van uw totale portefeuille.

Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven,

worden berekend op het einde van de maand.

Kenmerken

ICBE

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Rechtsvorm

Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht

Beheermaatschappij

Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Land van vestiging

Luxemburg

Looptijd

Onbepaalde duur

Noteringsfrequentie

Dagelijks van maandag tot vrijdag

Nettoactiva

392 M€ (28/04/2023)

Deelnemingsrecht A EUR Acc A EUR Ydis A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg F EUR Acc

Valuta

EUR EUR CHF USD EUR

ISIN

LU0592698954 LU0807690911 LU0807690838 LU0592699259 LU0992631647

Minimale initiële inschrijving

— — — — —

Uitkeringsbeleid

Kapitalisatie Distributie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie

Max.toegangsrecht

4% 4% 4% 4% 4%

Uitstapkosten

0% 0% 0% 0% 0%

Beheerkosten

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.85%

Lopende kosten zonder performance fee

1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.15%

Prestatievergoeding

20% van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-

indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt.

Prestatievergoeding die gedurende het laatste

boekjaar is aangerekend

0% (30/12/2022) 0% (30/12/2022) 0% (30/12/2022) 0.16% (30/12/2022) 0% (30/12/2022)

Roerende voorheffing

—

30% op het bedrag

van de uitkeringen

— — —

Roerende voorheffing bij verkoop

30% op de obligatiemeerwaarde

Taks op beursverrichtingen (TOB)

1.32% (max.

4000 €)

—

1.32% (max.

4000 €)

1.32% (max.

4000 €)

1.32% (max.

4000 €)

Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92

Ja

Als de referentievaluta van het fonds/compartiment verschilt van die van de belegger, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van de aangehouden effecten en ontvangen inkomsten negatief beïnvloeden.
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CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

Dit document is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse

dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) goedgekeurde beheermaatschappij van

beleggingsfondsen. «Carmignac» is een gedeponeerd merk. «Risk Managers» is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd,

overgedragen, gewijzigd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Alle rechten voorbehouden. Dit document

vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De op dit document vermelde informatie en

meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie op dit

document kan onvolledig zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden

gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Alle in dit

document genoemde referentie-index worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Geen enkele referentie-index is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum rechtstreeks vergelijkbaar met een

bepaald compartiment. De in het verleden behaalde resultaten van een referentie-index zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van het compartiment. Deze keuze van de index betekent

niet dat het betreffende compartiment zal beleggen in specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een verband bestaat tussen het rendement van dit compartiment en het rendement van de

index. 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.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.

De informatie van MSCI mag alleen voor interne doeleinden worden gebruikt, mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd of verspreid en mag niet worden gebruikt als grondslag of basiselement voor

financiële instrumenten, producten of indexen van om het even welke aard. De informatie van MSCI mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of aanbeveling om enige beleggingsbeslissing te nemen (of

niet te nemen) en mag op zichzelf niet als betrouwbaar worden beschouwd. Historische gegevens en analyses mogen niet worden beschouwd als een aanwijzing of garantie in het kader van analyses,

vooruitzichten of prognoses van toekomstige resultaten. De informatie van MSCI wordt geleverd as is en de gebruiker ervan draagt de volledige aansprakelijkheid voor het gebruik dat van deze informatie wordt

gemaakt. MSCI, elk van zijn verbonden ondernemingen en de andere personen die betrokken zijn bij de samenstelling, de berekening of de totstandkoming van de informatie van MSCI (samen de “MSCI-Partijen”)

verlenen ten aanzien van die informatie uitdrukkelijk geen enkele garantie (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, enige garantie van originaliteit, juistheid, volledigheid, opportuniteit, inachtneming van

rechten, verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doeleinde). Onverminderd het voorgaande kunnen de MSCI-Partijen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, specifieke,

toevallige, punitieve of gevolgschade (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, winstderving) of andere schade. (www.msci.com).

J.P. Morgan geeft geen enkele garantie ten aanzien van de wenselijkheid van een belegging in dit compartiment. J.P. Morgan geeft geen enkele garantie van volledigheid of juistheid ten aanzien van de JP

Morgan Global Government Bond Index. “J.P. MORGAN” is een geregistreerd merk © 2019. JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.

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 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.

Belangrijke juridische informatie

Het prospectus, de essentiële-informatiedocument en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46

70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel.De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de

website www.fundinfo.com. De essentiële-informatiedocument moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele

klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.

Toegang tot de documenten en andere belangrijke informatie in België

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Actief Beheer: Een aanpak van het beleggingsbeheer waarbij een beheerder zich ten doel stelt de markt te verslaan via onderzoek, analyse en

eigen oordeelsvorming. Zie ook Passief beheer.

Correlatie: Correlatie is een maatstaf van hoe effecten of activaklassen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Hoog gecorreleerde beleggingen

gaan in de regel gelijktijdig omhoog en omlaag, terwijl beleggingen met een lage correlatie in de regel verschillend presteren in verschillende

marktomstandigheden, waardoor beleggers diversificatievoordelen kunnen behalen. De uiterste correlatiewaarden zijn +1 (perfecte correlatie) en –1

(perfecte omgekeerde correlatie). Een correlatiecoëfficiënt van 0 houdt in dat er geen sprake is van correlatie.

Marktkapitalisatie: Een maatstaf voor de omvang van een bedrijf, berekend door het totale aantal aandelen in omloop te vermenigvuldigen met de

actuele koers van het aandeel. Bedrijven worden naar omvang gewoonlijk ingedeeld in de categorieën smallcap (klein), midcap (middelgroot) of

largecap (groot). Er bestaat geen consensus over de absolute bedragen van deze bandbreedtes, maar voor de Amerikaanse markt geldt de volgende

vuistregel: largecap is meer dan USD 10 miljard, midcap is USD 2 miljard – USD 10 miljard en smallcap is USD 250 miljoen – USD 2 miljard.

Niet aan een benchmark gebonden: De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder, zonder de

beperkende invloed van een benchmark.


