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I. Relevantie voor Carmignac 

 

Als verantwoordelijk belegger verwelkomt Carmignac het EU-actieplan voor duurzame financiering. Het 

bedrijf was bovendien aanwezig bij de Europese Commissie in Brussel voor de introductie ervan in maart 

2018. Sindsdien hebben beleidsmakers, de Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële 

marktdeelnemers door onderling overleg veel vooruitgang geboekt, zodat de gedelegeerde handelingen, 

waarvan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de meest overkoepelende is, een 

gestandaardiseerde, eerlijke en toepasbare benadering van duurzaam beleggen bieden. 

 

Duurzaam beleggen betekent beleggen in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking 

van een milieu- of maatschappelijke doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen ernstige afbreuk 

doet aan die milieu- of sociale doelstelling en dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het 

gebied van goed bestuur volgen1. 

 

Artikel 1 – Onderwerp 

 

Deze verordening stelt geharmoniseerde regels vast voor financiëlemarktdeelnemers en financieel 

adviseurs over transparantie met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in 

aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid in hun procedures, en de verstrekking 

van informatie over duurzaamheid met betrekking tot financiële producten. 

 

Artikel 2 – Financiële marktdeelnemer  

 

Carmignac, de Beheermaatschappij, is een onafhankelijke vermogensbeheerder die in de zin van artikel 

2 als een financiële marktdeelnemer wordt beschouwd en volgens definitie i) een instelling voor 

collectieve belegging in effecten (ICBE-beheermaatschappij). 

 

Artikel 3 – Duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces voor beleggingen 

 

Carmignac erkent dat de Maatschappij via haar beleggingen is blootgesteld aan duurzaamheidsrisico's 

die een werkelijk of mogelijk wezenlijk risico voor het risicogecorrigeerde langetermijnrendement met 

zich meebrengen. De Beheermaatschappij heeft naar aanleiding daarvan de identificatie en beoordeling 

van duurzaamheidsrisico's in de vorm van een drieledige procedure een plaats gegeven in alle 

beleggingsbeslissingen en risicobeheerprocessen: 

 

1) UITSLUITING – Beleggingen in bedrijven die naar het oordeel van de Beheermaatschappij niet 

aan de duurzaamheidsnormen van de Subfondsen voldoen, worden uitgesloten. De 

Beheermaatschappij heeft een uitsluitingsbeleid geïntroduceerd waarmee onder meer bedrijven 

worden uitgesloten en toelaatbare drempels worden bepaald voor betrokkenheid bij 

                                                           
1 Bron: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
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controversiële wapens, tabak, pornografisch materiaal, producenten van thermische kool en 

energiecentrales. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Uitsluitingsbeleid en de rubriek 

'Verantwoord beleggen in de praktijk'.  

 

2) ANALYSE – De Beheermaatschappij last een ESG-gerelateerde analysestap in naast de 

conventionele financiële analyse om voor ruim 90% van de bedrijfsobligaties en aandelen in het 

beleggingsuniversum in kaart te brengen in hoeverre ze aan duurzaamheidsrisico's zijn 

blootgesteld. Het bedrijfseigen ESG-onderzoekssysteem van Carmignac, START2, wordt door de 

Beheermaatschappij gebruikt om duurzaamheidsrisico's te evalueren. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar ons Beleid inzake ESG-integratie en de rubriek 'Verantwoord beleggen in de 

praktijk'. 

 

3) ENGAGEMENT – De Beheermaatschappij gaat proactief met bedrijven of emittenten in de 

portefeuille in gesprek over ESG-gerelateerde kwesties om ze attent te maken op en inzicht te 

bieden in het duurzaamheidsrisico. Dergelijke engagement-initiatieven kunnen uitgaan van een 

specifiek milieu-, maatschappelijk of governance-thema, een duurzame impact, controversieel 

gedrag of stemming bij volmacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons 

Engagementbeleid en de rubriek 'Verantwoord beleggen in de praktijk'. 

  

Artikel 4 – Transparantie over ongunstige effecten op de duurzaamheid op 

entiteitsniveau 

 

Op de website van Carmignac is in de rubriek 'Reglementaire informatie' de volgende verklaring 

opgenomen. 

 

Ongunstige effecten 

Carmignac neemt de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in de zin 

van Artikel 4, lid 1 (b) van de SFDR in afwachting van de tenuitvoerlegging van het regelgevend kader niet 

in aanmerking. De beheermaatschappij is bekend met de criteria uit Bijlage I van de ontwerpen van de 

technische reguleringsnormen ("RTS"), de Europese niveau-2-verordening van 2 februari 2021 ter 

aanvulling op de SFDR. De beheermaatschappij zal de ontwikkelingen in de regelgeving nauwlettend in 

het oog blijven houden en zal dit besluit opnieuw overwegen als de RTS zijn afgerond en definitief zijn 

goedgekeurd. 

 

Artikel 5 – Transparantie over het vergoedingenbeleid met betrekking tot de integratie 

van duurzaamheidsrisico's 

 

                                                           
2 Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij 
beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet 
alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van 
Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. 

https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542
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Het vergoedingenbeleid van Carmignac dat geldt voor Carmignac Gestion en Carmignac Gestion 

Luxembourg is te vinden in de rubriek 'Reglementaire informatie'. De verklaring inzake transparantie over 

het vergoedingenbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's is ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij. 

 

 

Artikel 6 – Duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces voor beleggingen 

 

In het algemene deel (hoofdstuk 29.1 en 29.2) van de Luxembourg SICAV Carmignac Portfolio en in elke 

Carmignac French FCP (Fonds Commun de Placement) waarvoor dit relevant is, is de volgende verklaring 

opgenomen. 

 

29.1. Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen 

Carmignac erkent dat de Maatschappij via haar beleggingen is blootgesteld aan 

duurzaamheidsrisico's die een werkelijk of mogelijk wezenlijk risico voor het risicogecorrigeerde 

langetermijnrendement met zich meebrengen. De Beheermaatschappij heeft naar aanleiding 

daarvan de identificatie en beoordeling van duurzaamheidsrisico's in de vorm van een drieledige 

procedure een plaats gegeven in alle beleggingsbeslissingen en risicobeheerprocessen. 

 

1) UITSLUITING – Beleggingen in bedrijven die naar het oordeel van de Beheermaatschappij niet 

aan de duurzaamheidsnormen van de Subfondsen voldoen, worden uitgesloten. De 

Beheermaatschappij heeft een uitsluitingsbeleid geïntroduceerd waarmee onder meer 

bedrijven worden uitgesloten en toelaatbare drempels worden bepaald voor betrokkenheid 

bij controversiële wapens, tabak, pornografisch materiaal, producenten van thermische kool 

en energiecentrales. Voor nadere informatie verwijzen we naar ons Uitsluitingsbeleid en de 

rubriek 'Verantwoord beleggen in de praktijk'. 

 

2) ANALYSE – De Beheermaatschappij last een ESG-gerelateerde analysestap in naast de 

conventionele financiële analyse om voor ruim 90% van de bedrijfsobligaties en aandelen in 

het beleggingsuniversum in kaart te brengen in hoeverre ze aan duurzaamheidsrisico's zijn 

blootgesteld. Het bedrijfseigen ESG-onderzoekssysteem van Carmignac, START3, wordt door 

de Beheermaatschappij gebruikt om duurzaamheidsrisico's te evalueren. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar ons Beleid inzake ESG-integratie en de rubriek 'Verantwoord 

beleggen in de praktijk'. 

 

3) ENGAGEMENT – De Beheermaatschappij gaat proactief met bedrijven of emittenten in de 

portefeuille in gesprek over ESG-gerelateerde kwesties om ze attent te maken op en inzicht te 

bieden in het duurzaamheidsrisico. Dergelijke engagement-initiatieven kunnen uitgaan van 

                                                           
3 Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij 
beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet 
alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van 
Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn.  

https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
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een specifiek milieu-, maatschappelijk of governance-thema, een duurzame impact, 

controversieel gedrag of stemming bij volmacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

ons Engagementbeleid en de rubriek 'Verantwoord beleggen in de praktijk'. 

 

29.2. Potentiële gevolgen van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de Maatschappij  

Duurzaamheidsrisico's kunnen een ongunstig effect op de duurzaamheid veroorzaken in de vorm 

van een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen en op de 

Netto-inventariswaarde van de Subfondsen en, in het verlengde daarvan, op het rendement van 

beleggers. De Beheermaatschappij kan de significantie van duurzaamheidsrisico's voor het 

financiële rendement van een bedrijf op diverse manieren monitoren en peilen. 

 

• Milieu: De Beheermaatschappij is van mening dat een bedrijf dat geen rekening houdt 

met de ecologische consequenties van zijn activiteiten, productie en dienstverlening, 

mogelijk te maken krijgt met natuurlijk kapitaalverlies, milieuboetes of een terugloop in 

de vraag vanuit klanten naar zijn goederen of diensten. Daarom worden de 

koolstofvoetafdruk, het water- en afvalbeheer en de sourcing en leveranciers van het 

betreffende bedrijf nauwlettend gemonitord. 

 

• Maatschappelijk: De Beheermaatschappij beschouwt maatschappelijke factoren als een 

nuttige maatstaf voor het groeipotentieel en de financiële stabiliteit van een bedrijf op 

lange termijn. Het beleid inzake menselijk kapitaal, productveiligheid en 

gegevensbescherming ten behoeve van klanten zijn een aantal praktijken die worden 

gemonitord. 

 

• Governance (goed ondernemingsbestuur): De Beheermaatschappij is van mening dat 

een zwakke corporate governance financieel risico kan veroorzaken. Daarom worden de 

onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de vaardigheden en samenstelling van 

directiecomités, de omgang met minderheidsaandeelhouders en het beloningsbeleid 

onder de loep genomen. Daarnaast wordt het bedrijfsgedrag op het gebied van 

boekhouding, belastingen en bestrijding van omkoping nagegaan. 

 

Artikel 7 – Transparantie over ongunstige effecten op de duurzaamheid op 

productniveau 

 

In de rubriek 'Niet-financiële analyse' van de Subfondsen van Luxembourg SICAV Carmignac Portfolio en 

in elke Carmignac French FCP (Fonds Commun de Placement) is de volgende verklaring opgenomen. 

 

Ongunstige effecten 

De beheermaatschappij neemt de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren in de zin van Artikel 7, lid 2 van de SFDR in afwachting van de 

tenuitvoerlegging van het regelgevend kader niet in aanmerking. De beheermaatschappij is 

https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
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bekend met de criteria uit Bijlage I van de ontwerpen van de technische reguleringsnormen 

("RTS"), de Europese niveau-2-verordening van 4 februari 2021 ter aanvulling op de SFDR. De 

beheermaatschappij zal de ontwikkelingen in de regelgeving nauwlettend in het oog blijven 

houden en zal dit besluit opnieuw overwegen als de RTS zijn afgerond en definitief zijn 

goedgekeurd. 

 

Artikel 8 – Transparantie over het promoten van milieu- of maatschappelijke 

kenmerken in precontractuele informatieverschaffing. 

 

De Subfondsen die overeenkomstig de SFDR in het kader van artikel 8 vallen, hanteren milieu- en 

maatschappelijke criteria, zijn ten dele belegd in duurzame beleggingen en promoten beleggingen in 

bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. De prestaties op duurzaamheidsgebied 

worden gemeten ten opzichte van het beleggingsuniversum van de algemene referentie-indicator van 

het fonds. Indien van toepassing wordt ook de omgang met koolstofemissies vermeld.  

 

In alle prospectussen van de fondsen die in het kader van artikel 8 vallen, is de volgende verklaring 

opgenomen, waarvan een verkorte versie is opgenomen in de EBI: 

 

• Niet-financiële criteria  

• Werkwijze  

• Implementatie van een niet-financiële analyse in de beleggingsstrategie 

- Negatieve screening op basis van energiegerelateerde en ethische uitsluitingen 

- Positieve screening op basis van de milieu- en maatschappelijke impact van een 

belegging 

• Voorbeelden van niet-financiële criteria 

• Geen significante schade aanbrengen – Screening op basis van normen 

• Waarschuwing voor de grenzen van de werkwijze 

• Beleggingsuniversum waarop niet-financiële analyse wordt toegepast  

• Beperking van het beleggingsuniversum op grond van ESG-criteria 

• Benadering van CO2-uitstoot 

• Informatieverschaffing over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

 

Artikel 9 – Transparantie over duurzame beleggingen in de precontractuele 

informatieverschaffing  

 

Voor Subfondsen die overeenkomstig de SFDR in het kader van artikel 9 vallen, is duurzaam beleggen een 

doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen ernstige afbreuk doet aan een milieu- of 

maatschappelijke doelstelling, en ze beleggingen promoten in bedrijven die praktijken op het gebied van 

goed bestuur volgen. Het beleggingsuniversum aan de hand waarvan wordt gemeten of aan de 

duurzaamheidsdoelstelling is voldaan, evenals de berekeningswijze, worden nader aangeduid wanneer 
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deze afwijken van de referentie-indicator van het fonds. Indien van toepassing wordt ook de doelstelling 

op het gebied van koolstofemissies vermeld.  

 

In alle prospectussen van de fondsen die in het kader van artikel 9 vallen, is de volgende verklaring 

opgenomen, waarvan een verkorte versie is opgenomen in de EBI: 

 

• Duurzame beleggingsdoelstelling, afhankelijk van het fonds 

• Werkwijze  

• Implementatie van een niet-financiële analyse in de beleggingsstrategie 

- Negatieve screening  

- Positieve screening 

• Voorbeelden van niet-financiële criteria 

• Geen significante schade aanbrengen – Screening op basis van normen 

• Waarschuwing voor de grenzen van de werkwijze 

• Beleggingsuniversum waarop niet-financiële analyse wordt toegepast 

• Beperking van het beleggingsuniversum op grond van ESG-criteria 

• Benadering van CO2-uitstoot 

• Informatieverschaffing over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

 

Artikel 10 – Transparantie over het promoten van milieu- of maatschappelijke 

kenmerken en duurzame beleggingen op websites 

 

De beschrijving van de milieu- en maatschappelijke kenmerken en/of de duurzaamheidsdoelstelling 

wordt gepubliceerd en actueel gehouden op de webpagina's van het fonds, evenals in de rubriek 

'Verantwoord beleggen' op onze website. Voor nadere informatie en voor de link naar de webpagina van 

het fonds verwijzen we naar de rubriek 'Verantwoord beleggen' op onze website: 

 

• Verantwoord beleggen in een oogopslag 

• Onze aanpak van verantwoord beleggen 

• Verantwoord beleggen in de praktijk 

• Verantwoord beleggen: de fondsen 

• Beleid en verslagen inzake verantwoord beleggen 

 

Artikel 11 – Transparantie over het promoten van milieu- of maatschappelijke 

kenmerken en duurzame beleggingen in periodieke verslagen 

 

De beschrijving van de milieu- en maatschappelijke kenmerken en/of de duurzaamheidsdoelstelling 

wordt gepubliceerd en actueel gehouden op de webpagina's van het fonds, evenals op de website 

'Verantwoord beleggen', waar de volgende vier documenten te vinden zijn: 

 

https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-een-oogopslag-4782
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/onze-aanpak-4781
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/in-de-praktijk-4694
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/de-fondsen-4726
https://www.carmignac.be/nl_BE/responsible-investment/beleid-en-verslagen-inzake-verantwoord-beleggen-4785
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• In het document 'MVB-richtlijnen' wordt het ESG-gerelateerde beleggingsproces toegelicht en 

een volledige beschrijving gegeven van hoe aan de milieu- en maatschappelijke criteria en aan 

eventuele doelstellingen voor duurzaam beleggen wordt voldaan.  

 

• In de maandelijkse factsheet van fondsen vindt u de prestaties op het gebied van ESG en 

koolstofintensiteit4 ten opzichte van de referentie-indicator. 

 

• Het driemaandelijkse duurzaamheidsverslag legt de ESG-indicatoren van het fonds naast de 

referentie-indicator. Vervolgens wordt de milieu- en maatschappelijke impact bepaald door te in 

kaart te brengen welk deel van de omzet een positieve dan wel negatieve bijdrage aan een van 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG's) 

heeft geleverd5. 

• De rubriek over duurzaamheid in het jaarverslag van het fonds bevat een ESG-beoordeling van 

het fonds met de algemene referentie-indicator als maatstaf, evenals belangrijke 

engagementactiviteiten die tijdens het verslagjaar zijn uitgevoerd ten aanzien van de bedrijven 

waarin wordt belegd, de koolstofintensiteit en de totale uitstoot in vergelijking met de referentie-

indicator van het fonds.  

 

 

II. Samenvatting van het ESG-beleid en de ESG-processen van onze fondsen 

 

 

 
FONDSEN MET ESG-

CRITERIA 
MVB-FONDSEN 

THEMATISCHE ESG-

FONDSEN 

ESG-ANALYSE Bedrijfseigen ESG-onderzoekssysteem voor zowel aandelen als vastrentende waarden 

STEMMEN Doelstelling: 100% deelname aan stemmingen 

ENGAGEMENT Actief engagementbeleid, zowel direct als via externe organisaties 

                                                           
4 De emissiecijfers zijn gebaseerd op gegevens van S&P Trucost. De analyse is uitgevoerd aan de hand van geschatte of gedeclareerde 
gegevens van de Scope 1- en Scope 2-koolstofemissie, met uitzondering van contanten en beleggingen waar geen emissiecijfers over 
beschikbaar zijn. Om de koolstofintensiteit te bepalen wordt de CO2-uitstoot berekend en uitgedrukt in ton CO2 per miljoen dollar aan omzet 
(omgerekend in euro). Deze methode, die vaak gebruikt wordt om de bijdrage van een portefeuille aan de klimaatverandering te meten, biedt 
de mogelijkheid om vergelijkingen te trekken met een referentie-indicator en andere portefeuilles, en om de ontwikkeling in de loop der tijd te 
analyseren, ongeacht de omvang van de portefeuille. 
5 Ga voor meer informatie naar sdgs.un.org/goals of http://www.impact-cubed.com 

https://sdgs.un.org/goals
http://www.impact-cubed.com/
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SCREENING 

Bedrijfsgericht beleid en 

bedrijfsbrede negatieve 

screening 

Bedrijfsgericht beleid, 

uitgebreide 

fondsspecifieke negatieve 

screening, positieve 

screening en inperking 

van het 

beleggingsuniversum 

Bedrijfsgericht beleid, 

fondsspecifieke screening en 

inperking van het 

beleggingsuniversum 

LABELS6 Geen 
ISR-label / 'Towards 

Sustainability'-label 
Afhankelijk van het fonds 

KOOLSTOFBELEID Bedrijfsbreed beleid 
Koolstofarme aanpak voor 

de meeste fondsen 
Afhankelijk van de strategie 

RAPPORTAGE Jaarlijkse rapportage 

Maandelijks ESG- en CO2-

verslag, driemaandelijks 

duurzaamheidsverslag 

Maandelijks ESG- en CO2-

verslag, 

duurzaamheidsmeting 

Classificatie 

binnen de SFDR 

van de EU7 

Artikel 6 

ESG-integratie 

Artikel 8 

Milieu- en sociale 

kenmerken 

Artikel 98 

Duurzaamheidsdoelstellingen 

 

 

 

 

Belangrijke wettelijke informatie. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het 
FSMA. Dit document is gepubliceerd door 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) krachtens artikel 15 van 
de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een 
gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. 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 in dit document opgenomen 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 in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document 
mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De Fondsen zijn 
beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Portfolio 
verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan 
de ICBE-richtlijn. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). 
De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos 
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de 
website www.carmignac.be 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 essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt 
aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag 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 de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan 
worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place 
Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. 

                                                           
6 Ga voor meer informatie naar www.lelabelisr.fr/en en www.towardssustainability.be  
7 De Europese SFDR-verordening (EU/2019/2088) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. 
8 Het fonds Carmignac Portfolio Family Governed wordt beschouwd als een artikel-8-fonds. 

http://www.lelabelisr.fr/en
https://www.towardssustainability.be/nl
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CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel: (+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 
 
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 
 

 


