
Essentiële-informatiedocument
ORCADIA GLOBAL SUSTAINABLE BALANCED (HET “SUBFONDS”), EEN SUBFONDS VAN PROTEA FUND (DE “FONDS”)
Categorie: C Acc - ISIN: LU1417812945

Doel
Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te
helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam: Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced - C Acc
Productontwikkelaar: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (de "Beheermaatschappij"), onderdeel van Pictet Group.
ISIN: LU1417812945
Website: https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met +352 467171-1.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundPartner Solutions (Europe) S.A. met betrekking tot deze
essentiële beleggersinformatie. 
Voor deze PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg. 
FundPartner Solutions (Europe) S.A. heeft een vergunning in Luxemburg en wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dit essentiële informatiedocument is accuraat volgens de gegevens van 30 januari 2023.

Wat is dit voor een product?
SOORT

Dit product is een Subfonds van Protea Fund, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), opgericht als een beleggingsvennootschap met een
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het Subfonds heeft een onbeperkte looptijd. De raad van bestuur kan echter voorstellen een Subfonds te vereffenen op de jaarlijkse algemene vergadering van
dat Subfonds.

DOELSTELLINGEN
Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei door voornamelijk te beleggen in de volgende activaklassen: alle soorten schuldpapier (waaronder
geldmarktinstrumenten), aandelen en aandelengerelateerde effecten (zoals inschrijvingsrechten, closed-ended REIT's en wereldwijde certificaten van aandelen
(global depository receipts).
Het Compartiment wordt actief beheerd. Het Compartiment heeft geen benchmarkindex en wordt onafhankelijk van een benchmarkindex beheerd.

Het rendement van het product wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde (de 'IW') die wordt berekend door de Centrale Administratie. 
Dit rendement is voornamelijk afhankelijk van de schommelingen in de marktwaarde van de onderliggende beleggingen, zoals hierna beschreven.

Het Compartiment belegt voornamelijk rechtstreeks in de hierboven genoemde effecten/activaklassen, en/of in instellingen voor collectieve belegging ('icb's')
die als hoofddoel hebben om te beleggen of een positie te verlenen in de bovengenoemde effecten/activaklassen.

Het Compartiment promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan in de zin van artikel 8 van de SFDR, maar heeft geen
duurzame beleggingsdoelstelling. De bedrijven waarin het Compartiment belegt, volgen de praktijken van goed bestuur die gebaseerd zijn op beleidslijnen die
uitvoeriger beschreven zijn in Bijlage 1 van de appendix van het Compartiment (de 'Bijlage').
De Beleggingsbeheerder gebruiken een waaier van duurzaamheidsindicatoren om de promotie van de ecologische en sociale kenmerken te bereiken. Raadpleeg
voor meer informatie over de ESG-methodologie en -beperkingen de precontractuele informatie die is opgenomen in de Bijlage.

Het aandeel van de activa dat aan elke activaklasse wordt gewijd, verandert in de loop van de tijd. De Beleggingsbeheerder streeft er echter naar om maximaal
65% van de nettoactiva van het Compartiment te beleggen in aandelen (zonder dat dit een beperking is), en tussen de 20% en 65% van de nettoactiva van het
Compartiment in schuldeffecten.

De keuze van de beleggingen wordt noch beperkt door geografische gebieden (inclusief opkomende markten tot 20%), economische sectoren of valuta's waarin
de beleggingen luiden, noch door de kredietratings van de obligaties.

Op aanvullende basis kan het Compartiment beleggen in andere icb's dan hierboven genoemd en in gestructureerde producten.

Voor hedging- en beleggingsdoeleinden kan het Compartiment gebruik maken van alle soorten financiële derivaten die op een gereguleerde markt en/of over-
the-counter worden verhandeld.

Ter verduidelijking:

- Het compartiment kan te allen tijde meer dan 50% van zijn nettoactiva in ICB's beleggen; dit kan ertoe leiden dat bepaalde kosten dubbelop zijn. De
beheersvergoedingen van de ICB's van de doelstelling worden beperkt tot maximaal 5,00% (de prestatie- en adviesvergoedingen zijn inbegrepen in de
"vergoedingen voor beleggingsbeheer");

- Het compartiment kan worden blootgesteld aan zowel investment grade als non-investment grade obligaties, zonder enige bijzondere beperking;
- Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva rechtstreeks beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties.

De activa van het Compartiment zijn in bewaring bij Pictet & Cie (Europe) S.A. en zijn gescheiden van de activa van andere Compartimenten van het Fonds. De
activa van het Compartiment kunnen niet worden gebruikt voor de betaling van de schulden van andere Compartimenten.

De aanbevolen periode van bezit van dit product is zodanig bepaald dat dit product voldoende tijd heeft om zijn doelstellingen te verwezenlijken en om
schommelingen op de markt op korte termijn te vermijden.

Deze Klasse cumuleert inkomsten. Dividenduitkeringen zijn niet gepland.

BEOOGDE RETAILBELEGGERS

Het product is alleen bestemd voor professionele beleggers. Het product is geschikt voor beleggers die verlies van kapitaal kunnen dragen en geen
kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor cliënten die op zoek zijn naar groei van hun vermogen en die hun belegging meer dan 7 jaar vast
willen houden.
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ANDERE INFORMATIE

De bewaarder is Pictet & Cie (Europe) S.A..

Meer gedetailleerde informatie over dit Compartiment, zoals het prospectus, andere klassen, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en het laatste
jaarverslag en halfjaarverslag, is gratis verkrijgbaar, in het Engels, bij de centrale administrateur, de distributeurs, de Beheermaatschappij of online op
www.fundsquare.net 
De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op www.fundsquare.net, bij de statutaire zetel van het Fonds en bij de Beheermaatschappij.

Dit essentiële informatiedocument beschrijft het genoemde compartiment; het prospectus en de periodieke verslagen worden echter opgesteld voor alle
compartimenten van het Fonds.

Beleggers kunnen dagelijks op verzoek aandelen aflossen. Zie het prospectus voor meer informatie. 
Beleggers kunnen wisselen tussen aandelenklassen of compartimenten van het fonds. Zie het prospectus voor meer informatie.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico Indicator

1 2 3 4 5 6 7

Laag risico Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product
houdt voor 7 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium
verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van
dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-
lage risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden
geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen
wegens een slechte markt klein is.

Zie het prospectus voor meer informatie over de specifieke risico's met
betrekking tot het PRIIP die niet zijn vermeld in de samenvattende risico-
indicatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt
u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen kan
betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestaties Scenario’s
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, waar van toepassing) [maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw
adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u
terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet
nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte
vervangende waarde over de afgelopen 12 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit (RHP): 
Voorbeeld belegging

7 jaar 
EUR 10,000

Als u uitstapt na 
1 jaar

Als u uitstapt na 
7 jaar

Scenario’s

Minimum Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stress 
scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na
aftrek van de kosten

EUR 7,170 EUR 4,580

Gemiddeld jaarlijks rendement -28.3% -10.6%

Ongunstig 
scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na
aftrek van de kosten

EUR 8,770 EUR 8,770
Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product

tussen januari 2022 en oktober 2022.
Gemiddeld jaarlijks rendement -12.3% -1.9%

Gemiddeld 
scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na
aftrek van de kosten

EUR 10,430 EUR 13,050
Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende

waarde tussen augustus 2014 en augustus 2021.
Gemiddeld jaarlijks rendement 4.3% 3.9%

Gunstig 
scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na
aftrek van de kosten

EUR 12,100 EUR 15,040
Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende

waarde tussen oktober 2011 en oktober 2018.
Gemiddeld jaarlijks rendement 21.0% 6.0%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er alsFundPartner Solutions (Europe) S.A. niet kan uitbetalen?
FundPartner Solutions (Europe) S.A. verricht geen enkele betaling aan u met betrekking tot dit Subfonds en u zou nog steeds betaald worden in geval van
wanbetaling door FundPartner Solutions (Europe) S.A..

De activa van het Subfonds zijn in bewaring bij Pictet & Cie (Europe) S.A. en zijn gescheiden van de activa van andere Subfondsen van het Fonds. De activa van
het Subfonds kunnen niet worden gebruikt voor betaling van de schulden van andere Subfondsen.

Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze
persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang
hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert . De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een
voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.  
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We gaan ervan uit dat:

- In het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert
zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10,000 wordt belegd

Belegging van EUR 10,000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 7 jaar

Totale kosten EUR 125 EUR 1,136

Effect van de kosten per jaar(*) 1.2% 1.2%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen
periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5.1% vóór de kosten en 3.9% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na  
één jaar

Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening.

EUR 0

Uitstapkosten
Wij brengen geen uitstapkosten in rekening.

EUR 0

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskoste n en andere 
administratie - of exploitatiekos ten

0.77% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten
van het afgelopen jaar. EUR 77

Transactiekost en
0.20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan
wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag
zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

EUR 20

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoedinge
Jaarlijks betaald aan de beleggingsbeheerder, opgebouwd op elke Waarderingsdag en gelijk aan 5,00%
van de stijging van de intrinsieke waarde per aandeel boven de high water mark zoals gedefinieerd in
het prospectus.

EUR 27

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit (RHP): 7 jaar.

De RHP is gekozen met het oog op een constant rendement dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Een terugkooporder wordt uitgevoerd tegen de terugkoopprijs die geldt op een Werkdag (een volledige werkdag waarop de banken in Luxemburg de hele dag
geopend zijn), het verzoek om terugkoop van aandelen moet voor 13.00 uur (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende Werkdag binnen zijn bij de Administratief
Agent (FundPartner Solutions (Europe) S.A.).

Hoe kan ik een klacht indienen?
Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon een klacht bij het Fonds wil indienen over erkenning van een recht of schadevergoeding, moet de klager per e-mail of
per post een schriftelijk verzoek indienen op het volgende adres, met een beschrijving van het probleem en de details over het ontstaan van de klacht in een
officiële taal van zijn/haar land van vestiging:

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 
15 Avenue J.F. Kennedy, 

L-1855 Luxembourg

pfcs.lux@pictet.com

https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure

Andere nuttige informatie
Uitgebreidere informatie over dit subfonds, zoals het prospectus, de statuten evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag is kosteloos verkrijgbaar in het Engels
bij het centrale administratiekantoor, de distributeurs, de productontwikkelaar of online op www.fundsquare.net.

De prestaties over het afgelopen 6 jaar en de scenario's van prestaties in het verleden zijn te vinden op de website
https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1417812945_BE_nl.pdf
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