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(1) Referentie-indicator: MSCI EM (USD) (Herbelegde netto dividenden).

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Carmignac Emergents, OPCVM et FCP de droit français, est un fonds actions internationales investi dans

des pays émergents. Le fonds est exposé en permanence à hauteur de 60% de l’actif au moins en actions.

Il peut également comporter des obligations, des titres de créances ou instruments du marché monétaire

des pays émergents. Il est orienté vers la recherche des meilleures opportunités de croissance à travers

une sélection de valeurs situées au minimum pour 2/3 dans les pays émergents. Le fonds vise, sur une

durée minimum de placement recommandée de 5 ans, à surperformer son indicateur de référence avec une

volatilité inférieure à ce dernier. L’indicateur de référence est MSCI EM NR (USD), dividendes nets

réinvestis, converti en euros.

Le fonds est classé comme un produit financier, tel que décrit à l’article 9 du règlement UE n°2019/2088

sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »),

ayant un objectif d’investissement durable consistant à investir principalement en actions d’entreprises

dont plus de 50% du chiffre d’affaire provient de biens et services liés à des activités commerciales

positivement alignées sur l’un des 9 (sur 17) objectifs de développement durable des Nations Unies.

L’analyse extrafinancière conduit à une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement du fonds

via un filtre négatif excluant les entreprises dont les notations ESG reflètent des risques élevés. Par

ailleurs, le fonds vise des émissions carbone 30% inférieures à celles de l’indicateur de référence, mesuré

en tonnes équivalent de CO2 par million d’euros de chiffres d’affaires. Le risque de durabilité du fonds peut

différer du risque de durabilité de l’indicateur de référence. Veuillez-vous référer au prospectus pour plus

d’information en matière de durabilité.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement soit atteint ou qu’il y ait un retour sur

investissement.

RISIKO EN RENDEMENT PROFIEL

KLEINER RISICO HOGER RISICO

Mogelijk lager

rendement

Mogelijk hoger

rendement

1 2 3 4 5

*

6 7

* Voor de deelbewijs Carmignac Emergents 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 Emergents A EUR Acc

696

Referentie-indicator¹

262

Jaarlijks rendement (%) op 28/04/2023

Lanceringsdatum: 03/02/1997

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar

Carmignac Emergents A EUR Acc -0.06 6.00 3.78 3.48

Referentie-indicator¹ -10.67 4.06 0.76 3.63

Bron: Carmignac, MSCI

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.

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.

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.

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.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR

BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de

financiële markten door de beheerder is van directe

invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze

aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming

van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het

volledige belegde bedrag terug.

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 92.93%

    Industrielanden 1.88%

    Azië / Pacific 1.88%

    Groeilanden 91.05%

    Latijns-Amerika 16.33%

    Azië 74.48%

    Oost-Europa 0.24%

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten 7.07%

Voornaamste posities

Naam Markt Sector %

SAMSUNG ELECTRONICS Zuid-Korea Informatietechnologie 8.07%

TAIWAN SEMICONDUCTOR Taiwan Informatietechnologie 6.92%

GRUPO BANORTE Mexico Bancaire obligaties 6.04%

LG CHEM Zuid-Korea Grondstoffen 4.92%

ELETROBRAS ON Brazilië Nutsbedrijven 4.86%

MINISO GROUP HOLDING LTD China Discretionair verbruik 4.79%

ANTA SPORTS PRODUCTS China Discretionair verbruik 4.26%

JD.COM INC China Discretionair verbruik 4.11%

H.K EXCHANGES AND CLEARING

LTD

Hong Kong Bancaire obligaties 3.97%

HYUNDAI MOTOR Zuid-Korea Discretionair verbruik 3.70%

51.62%

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

beleggingsadviseur.

Verdeling volgens sector

Discretionair verbruik 31.8%

Informatietechnologie 19.6%

Bancaire obligaties 15.1%

Nutsbedrijven 9.0%

Grondstoffen 5.3%

Industrie 5.2%

Gezondheid 4.6%

Basis consumptiegoederen 3.5%

Vastgoed 3.4%

Telecommunicatie 2.4%

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

Verdeling volgens kapitalisatie

Grote (>10000M EUR) 78.2%

Middelgrote (2000 - 10000M EUR) 20.5%

Kleine (<2000M EUR) 1.4%
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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. Bij inschrijving in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht dient

u elk jaar uw aandeel in het door het fonds ontvangen dividend (en rente indien van toepassing) op uw belastingaangifte te vermelden. 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 GBF waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een ICBE die ten minste 10% van zijn vermogen belegt in

“schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de deelbewijzen 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 ervan.

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 Emergents

Rechtsvorm

GBF naar Frans recht/OPCVM(UCITS)

Beheermaatschappij

Carmignac Gestion S.A.

Land van vestiging

Frankrijk

Looptijd

99 jaar

Noteringsfrequentie

Dagelijks van maandag tot vrijdag

Nettoactiva

822 M€ (28/04/2023)

Deelnemingsrecht A EUR Acc

Valuta

EUR

ISIN

FR0010149302

Minimale initiële inschrijving

—

Uitkeringsbeleid

Kapitalisatie

Max.toegangsrecht

4%

Uitstapkosten

0%

Beheerkosten

Max. 1.5%

Lopende kosten zonder performance fee

1.98%

Prestatievergoeding

max. 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)

Roerende voorheffing

Belasting van dividend en rente op jaarbasis (via de simulator)

Roerende voorheffing bij verkoop

—

Taks op beursverrichtingen (TOB)

—

Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92

Neen

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).

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.

Financiële termijninstrumenten: Een termijncontract is een contract waarin twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een

actief tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Een termijncontract kan gebruikt worden voor afdekking of speculatie, hoewel het door zijn

niet-gestandaardiseerde karakter bijzonder geschikt is voor afdekking. Anders dan standaard futurescontracten kan een termijncontract worden

opgesteld voor elke grondstof, elk bedrag en elke leveringsdatum. Een termijncontract kan worden afgewikkeld op kas- of op leveringsbasis.

GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds.

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.

UCITS (ICBE’s): Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten.

ICBE-fondsen zijn goedgekeurde fondsen die in elk EU-land kunnen worden verkocht. Op grond van de UCITS III-richtlijn mogen fondsen in een brede

reeks financiële instrumenten beleggen, waaronder derivaten.

Volatiliteit: De omvang van de prijs-/koersschommelingen van een effect, een fonds, een markt of een index aan de hand waarvan de omvang van

het risico in een bepaalde periode kan worden bepaald. Deze wordt bepaald door de standaardafwijking, die berekend wordt door de vierkantswortel

uit de variantie te trekken. De variantie is het kwadraat van de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Hoe hoger de volatiliteit, hoe

groter het risico.


