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(1) Referentie-indicator: Stoxx 600 (Herbelegde netto dividenden).

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Grande Europe, compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE-SICAV naar Luxemburgs recht, belegt in

Europese aandelen, voornamelijk in aandelen van de lidstaten van de Europese Unie en, ter aanvulling, in

aandelen van Europese landen die geen lidstaat zijn of die kandidaat zijn voor toetreding, en in Rusland.

Het heeft tot doel gedurende een aanbevolen minimale beleggingsduur van 5 jaar beter te presteren dan de

referentie-index, de STOXX 600 NR (EUR) berekend met herbelegde nettodividenden, en kapitaalgroei op

lange termijn te genereren.

In overeenstemming met artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over

duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”) heeft het Subfonds een duurzame

beleggingsdoelstelling die erin bestaat dat het hoofdzakelijk belegt in aandelen van bedrijven waarvan

meer dan 50% van de omzet afkomstig is van goederen en diensten

die verband houden met bedrijfsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan een van de volgende 9

(van de 17) duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de

“Duurzameontwikkelingsdoelstellingen”). Negatieve screening wordt toegepast om het

beleggingsuniversum van het Subfonds actief met ten minste 20% te reduceren. Het Subfonds hanteert

een bindend uitsluitingsbeleid op basis van energiegerelateerde en ethische criteria. Bedrijven met hoge

ESG-risico’s die tot uiting komen in hun ESG-rating, worden eveneens uitgesloten. Het Subfonds streeft

naar een koolstofemissie die te allen tijde 30% lager is dan het niveau van de referentie-indicator,

gemeten naar de koolstofintensiteit (tCO2/omzet in mln. USD, geaggregeerd op portefeuilleniveau (Scope 1

en 2 van het GHG-protocol)). 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 Grande Europe 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
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Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

292

Referentie-indicator¹

191

Jaarlijks rendement (%) op 28/04/2023

Lanceringsdatum: 01/07/1999

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc 2.64 9.53 7.73 7.04

Referentie-indicator¹ 6.35 13.81 6.54 7.40

Bron: Carmignac, Stoxx

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.

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 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 98.88%

    Industrielanden 98.88%

    Duitsland 15.58%

    België 2.70%

    Denemarken 19.82%

    Spanje 2.64%

    Frankrijk 21.90%

    Ierland 2.73%

    Nederland 4.71%

    Verenigd Koninkrijk 7.51%

    Zweden 5.37%

    Zwitserland 15.92%

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten 1.12%

Voornaamste posities

Naam Markt Sector %

NOVO NORDISK AS Denemarken Gezondheid 8.20%

LONZA GROUP AG Zwitserland Gezondheid 6.40%

SAP SE Duitsland Informatietechnologie 6.16%

L'OREAL SA Frankrijk Basis consumptiegoederen 5.33%

ALCON INC Zwitserland Gezondheid 5.29%

ESSILOR INTL Frankrijk Gezondheid 4.61%

DEUTSCHE BOERSE AG Duitsland Bancaire obligaties 4.50%

GENMAB AS Denemarken Gezondheid 4.07%

SCHNEIDER ELECTRIC SA Frankrijk Industrie 4.05%

ASTRAZENECA PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheid 3.97%

52.57%

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

beleggingsadviseur.

Verdeling volgens sector

Gezondheid 44.5%

Informatietechnologie 19.4%

Industrie 13.9%

Bancaire obligaties 9.2%

Basis consumptiegoederen 5.4%

Nutsbedrijven 3.4%

Discretionair verbruik 2.6%

Grondstoffen 1.6%

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

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

587 M€ (28/04/2023)

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

Valuta

EUR EUR CHF USD EUR EUR

ISIN

LU0099161993 LU0807689152 LU0807688931 LU0807689079 LU0992628858 LU2139905785

Minimale initiële inschrijving

— — — — — —

Uitkeringsbeleid

Kapitalisatie Distributie Kapitalisatie Kapitalisatie Kapitalisatie Distributie

Max.toegangsrecht

4% 4% 4% 4% 4% 4%

Uitstapkosten

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Beheerkosten

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.85% 0.85%

Lopende kosten zonder performance fee

1.8% 1.8% 1.79% 1.79% 1.14% 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%

(30/12/2022)

0%

(30/12/2022)

0%

(30/12/2022)

Roerende voorheffing

—

30% op het

bedrag van de

uitkeringen

— — —

30% op het

bedrag van de

uitkeringen

Roerende voorheffing bij verkoop

—

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

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 STOXX 600® is het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland (de ‘Licentiegever’) en wordt onder licentie geëxploiteerd. De Licentiegever ondersteunt, garandeert, verkoopt of promoot op

geen enkele wijze het Fonds dat op de Index gebaseerd is, en wijst elke aansprakelijkheid in verband met de handel in de deelbewijzen van het Fonds op basis van de index af.

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

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.

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.

SICAV/BEVEK: Société d’Investissement à Capital Variable / Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal.

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.


