
 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over het GuardCap Global Equity Fund (het “Fonds”). Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij 

raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet wenst te beleggen. 

GuardCap Global Equity Fund, Categorie I Aandelen – EUR 
een compartiment van GuardCap UCITS Funds plc (ISIN: IE00BZ036616) 

GuardCap UCITS Funds plc is een icbe-beleggingsvennootschap in eigen beheer 

GuardCap Asset Management Limited, onderdeel van de Guardian Capital bedrijvengroep, is de Beleggingsbeheerder en 
Promotor van het Fonds 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is kapitaalgroei op lange 
termijn met een lagere volatiliteit dan die van de markt. 

Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en verwante 
instrumenten die zijn uitgegeven door kwaliteitsbedrijven en zijn 
genoteerd in landen die lid zijn van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”). 

Het Fonds zal beleggen in bedrijven waarvan het denkt dat ze 
beantwoorden aan diverse positieve criteria, zoals een duurzaam 
concurrentievoordeel ten opzichte van andere vergelijkbare 
bedrijven, een uitstekende leiding, sterke financiële resultaten in 
het verleden en goede financiële vooruitzichten, en een bewezen 
trackrecord van kwaliteitsvolle groei. 

Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, schuldbewijzen en rentevoeten, en in 
andere regio's. 

Het Fonds kan zijn positie in contanten en andere liquide activa in 
tijden van marktturbulentie vergroten. 

De schuldbewijzen waarin het Fonds belegt kunnen uitgegeven 
zijn door een overheid of een andere entiteit, kunnen een vaste of 
een vlottende rentevoet hebben en zullen een rating van 
beleggingskwaliteit hebben. 

Het Fonds zal beleggen in activa waarmee het volgens de 
Beleggingsbeheerder waarschijnlijker is om zijn 
beleggingsdoelstelling van kapitaalgroei op lange termijn te 
verwezenlijken. 

Het Fonds kan afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) 
gebruiken. Dit zijn instrumenten waarvan de prijs afhangt van 
een of meer onderliggende activa. De derivaten en activa 
waarin het Fonds kan beleggen, die derivaten kunnen 
bevatten, kunnen ertoe leiden dat het Fonds een 
marktblootstelling verkrijgt die de waarde van het vermogen 
van het Fonds overstijgt (hefboomwerking). 

Het Fonds zal derivaten gebruiken om de beleggers voor 
elke aandelencategorie een vergelijkbaar rendement te 
bieden als dat van aandelencategorieën die in de werkvaluta 
van het Fonds (USD) zijn uitgegeven. 

Inkomsten en kapitaalwinsten uit het Fonds worden 
herbelegd. 

Aandelen in het Fonds worden op dagelijkse basis gekocht 
en verkocht. Beleggers kunnen elke werkdag van het Fonds 
op verzoek aandelen kopen en verkopen. 

Risico- en opbrengstprofiel 

 

Lager risico Hoger risico 

 

Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere 
opbrengsten 

1 2 3 4 5 6 7 

De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze 
belegging gaat. 

 

Het Fonds is in deze tabel ingedeeld in categorie 5 omdat het 
Fonds strategieën hanteert die doorgaans gepaard gaan met een 
hoge volatiliteit. 

Het risico- en opbrengstprofiel is niet gegarandeerd en kan 
veranderen in de loop van de tijd.  

Historische gegevens zijn niet noodzakelijk een betrouwbare 
indicatie voor de toekomst. 

De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en het is 
mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk had belegd. 

De volgende risico's worden mogelijk niet volledig 
weerspiegeld door het risico- en opbrengstprofiel: 

Aandelenbeleggingen: De waarde van aandelen en 

verwante effecten kan schommelen als reactie op de 
prestaties van individuele bedrijven en algemene 
marktomstandigheden. 

Wisselkoersrisico: Beleggen in activa die in een andere 

valuta luiden dan de basisvaluta van het Fonds houdt in dat 
de waarde van de belegging kan worden beïnvloed door 
wisselkoersveranderingen. Elke verandering kan een 
positieve of een negatieve impact op het Fonds hebben. 

Afgeleide financiële instrumenten: Het gebruik van 

derivaten houdt extra risico's in. Derivaten kunnen zeer 
gevoelig zijn voor prijsschommelingen van het actief waarop 
de overeenkomst is gebaseerd. Het is mogelijk dat een 
tegenpartij van een niet op de beurs verhandeld derivaat in 
gebreke blijft en haar betalingsverplichtingen niet nakomt. 
Deze risico's kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden. 



Kosten voor dit Fonds 

De vergoedingen die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van het Fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten. Deze vergoedingen verlagen de potentiële groei van uw belegging. 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden 
aangerekend: 
Instapvergoeding Geen* 
Uitstapvergoeding Geen** 
(Er kan een antiverwateringsheffing van maximaal 1% van de 
intrinsieke waarde van de uitgegeven of verzilverde aandelen worden 
toegepast.) 
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden 
voordat het belegd wordt. 

**Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden 
voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. 

 

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken: 

Lopende kosten 1,0% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds 
worden onttrokken: 

Prestatievergoeding Geen 

De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In 

sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u 
verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur. 

Het cijfer voor de lopende kosten is een raming van 

de kosten omdat deze aandelencategorie pas in 
december 2014 is geïntroduceerd. Het jaarverslag 
voor ieder boekjaar zal nadere gegevens over de 
exact gemaakte kosten bevatten. Dat bedrag kan per 
jaar verschillend zijn. De lopende kosten zijn exclusief 
transactiekosten van het Fonds. 

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij 
naar het deel 'Vergoedingen en kosten' in het 
prospectus van GuardCap UCITS Funds plc en het 
deel 'Vergoedingen en kosten' in het supplement 

van het Fonds. 

In het verleden behaalde resultaten van de I EUR Aandelen 

 

 
* sinds de introductie in oktober 2015 

In de categorie zijn voor het eerst aandelen uitgegeven op 30 oktober 
2015. In het verleden behaalde resultaten: 

 zijn geen betrouwbare indicatie voor resultaten in de toekomst. 

 houden rekening met de lopende kosten en de herbelegging van inkomsten. Ze zijn exclusief instap- en uitstapvergoedingen. Ze houden 
evenmin rekening met bepaalde lopende kosten die de categorie sinds haar introductie tot 14 februari 2019 heeft gemaakt en die 
GuardCap Asset Management Limited vrijwillig heeft voldaan. 

 zijn berekend in euro. 

Praktische informatie 

 De activa van het Fonds worden gehouden via zijn bewaarder, zijnde het kantoor in Dublin van RBC Investor Services Bank S.A., en 
ze zijn gescheiden van de activa van andere compartimenten van GuardCap UCITS Funds plc. 

 Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het prospectus van GuardCap UCITS Funds plc en het betreffende supplement bi  j 
het prospectus voor het Fonds. Deze documenten zijn opgesteld in het Engels en anderstalige versies van dit document zullen 
beschikbaar zijn op www.guardcap.co.uk. Het prospectus, het supplement en de recentste financiële overzichten zijn beschikbaar op 
www.guardcap.co.uk. De intrinsieke waarde per Aandeel van het Fonds is beschikbaar op www.guardcap.co.uk. 

 Het Fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving, wat een impact kan hebben op uw persoonlijke belastingpositie als 
belegger in het Fonds. Beleggers moeten contact opnemen met hun eigen belastingadviseur alvorens in het Fonds te beleggen. 

 GuardCap UCITS Funds plc kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien een in dit document opgenomen verklaring 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de betreffende delen van het prospectus voor het Fonds. 

 Beleggers kunnen aandelen in het Fonds verwisselen voor aandelen in andere compartimenten van GuardCap UCITS Funds, op 
voorwaarde dat zij voldoen aan de criteria die geleden voor beleggingen in deze andere compartimenten. Meer informatie over h et 
verwisselen van aandelen is opgenomen in het deel “Omzetting van Aandelen” van het prospectus voor GuardCap UCITS Funds. 

Aan het GuardCap Global Equity Fund en GuardCap UCITS Funds plc is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht 
van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14 februari 2019. 
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