
 

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit 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 in dit fonds wenst 
te beleggen. 
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Beheerd door Waystone Management Company (IE) Limited (de "Beheerder") 

 

ISIN: IE00BK9XHH51, Bloomberg: LAESGBA, Categorie B EUR 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

• 
 

Het doel van het Fonds is een positief relatief rendement 
over een volledige marktcyclus te bieden en tegelijkertijd 
bepaalde ESG-richtlijnen voor duurzaam beleggen te 
volgen. 

• 
 

Het Fonds wordt actief beheerd en het belegt hoofdzakelijk 
in aandelen die worden genoteerd of verhandeld op 
markten in de Verenigde Staten of aandelen van bedrijven 
die in de Verenigde Staten gevestigd zijn en die 
beantwoorden aan de criteria die de beleggingsbeheerder 
hanteert voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen. 

Voor meer informatie over het beleggingsbeleid, kunt u 
het deel “Beleggingsbeleid” in het prospectus van het 
Fonds raadplegen. 
 

• 
 

Alle inkomsten die de categorie genereert, worden herbelegd 
in het Fonds. 

• De prestaties van het Fonds worden afgemeten aan de 
prestaties van de MSCI USA Net Total Return Index- EUR. 

• 
 

U kunt uw aandelen verkopen op elke dag waarop de 
retailbanken open zijn in Dublin en New York, of op elke 
andere dag die door de bestuurders wordt bepaald, door 
vóór 16.00 uur (tijd in New York) op de derde werkdag 
voorafgaand aan de beoogde datum van verkoop een 
schriftelijk verzoek daartoe te verzenden naar Brown 
Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) 
Limited. 

Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers 
die van plan zijn hun geld op korte termijn op te nemen. 
 
  

Risico- en opbrengstprofiel 

  

• 
 

De indicator is gebaseerd op gesimuleerde historische 
gegevens en is dus mogelijk geen betrouwbare indicator 
voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. 

• 
 

De aangegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan 
veranderen na verloop van tijd. 

• 
 

De indicator is ontworpen om beleggers te helpen de 
factoren te begrijpen die ertoe kunnen leiden dat hun 
belegging verlies lijdt of groeit. De laagste categorie 
betekent niet dat de belegging zonder risico is. 

• 
 

Het Fonds is ingedeeld in categorie 5 omdat het doorgaans 
hogere rendementen boekt dan andere fondsen en 
blootgesteld kan zijn aan een hoger risiconiveau vanwege 
de beleggingen in aandelen uit opkomende landen. 

• 
 

Het Fonds kan ook blootgesteld zijn aan andere risico's die 
niet volledig door de risico-indicator worden gedekt. De 
waarde kan ook in aanzienlijke mate worden beïnvloed door: 

• 
 

Marktrisico: De aandelenprijs van een fonds kan dalen door 
factoren die dat fonds of een gerelateerde sector direct 
beïnvloeden. De aandelenprijs kan ook dalen door 
algemene marktomstandigheden die niet direct betrekking 
hebben op het fonds. 

• Risico van verantwoord beleggen:  Een fonds met een 
voorkeur voor bedrijven met betere ESG-scores houdt  

 

 
 

het risico in dat het minder goede resultaten behaalt dan 
vergelijkbare strategieën die geen ESG-factoren of -
screening toepassen. De beoordeling van ESG-kenmerken 
kan soms een beperking vormen voor de blootstelling van 
het fonds aan marktsectoren of beleggingscategorieën die 
positieve beleggingsresultaten opleveren. Informatie en 
gegevens die worden gebruikt om bedrijven te vinden die 
hun ESG-risico's beter beheren kunnen onvolledig, 
onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Dit zou ertoe kunnen 
leiden dat de Beleggingsbeheerder de ESG-prestaties van 
een bedrijf verkeerd beoordeelt. 

• 
 

Valutarisico: Wisselkoersschommelingen kunnen ervoor 
zorgen dat de waarde van beleggingen daalt of stijgt. 

• 
 

Kwantitatief risico: De beleggingsbeheerder kan een 
handelssysteem of -model gebruiken om de portefeuille op 
te bouwen. Dat systeem of model kan worden 
gecompromitteerd door onvoorziene software- of 
hardwaredefecten en andere technologische gebreken. De 
beleggingsbeheerder beschikt over een aantal controles die 
ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat de opbouw van de 
portefeuille verloopt zoals bedoeld, maar dergelijke defecten 
en/of gebreken kunnen een ongunstig effect hebben op de 
prestaties van het Fonds. 

• 
 

Liquiditeitsrisico: Bepaalde beleggingen zijn minder liquide 
en zijn mogelijk moeilijker tijdig te kopen of te verkopen. 
 

Voor volledige details van de relevante risico's dient te 
worden verwezen naar de risicofactoren secties van het 
prospectus en supplement zoals beschikbaar ten kantore 
van de Beheerder en op www.Waystone.com. 

 

  



 

De Beheerder en het Fonds zijn geautoriseerd in Ierland en staan onder toezicht van de Central Bank of Ireland. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2022. 
 

Kosten 

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

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden 
aangerekend 
Instapvergoeding Geen 
Uitstapvergoeding Geen 
 

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

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

Lopende kosten 0,37% 
 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan 
het Fonds worden onttrokken 
Prestatievergoeding Geen 
  

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. 
In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder – u verneemt hier 
meer over bij uw financieel adviseur of de distributeur. 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor 
het fonds. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat 
niet de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de 
instap-/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of 
verkopen van deelnemingsrechten in andere 
beleggingsinstellingen. 

Voor meer informatie over de kosten kunt u het deel 
“Vergoedingen en kosten” in het prospectus van het fonds 
raadplegen. 
 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 
Het fonds is geïntroduceerd in 2019. Er zijn dan ook onvoldoende gegevens voor een bruikbare weergave van in het 
verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 

 

 

Praktische informatie 

Bewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 

Prospectus en nadere informatie: Nadere informatie over 
het Fonds of andere aandelencategorieën of fondsen van 
Los Angeles Capital Global Funds plc, inclusief het 
prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen, is 
verkrijgbaar bij de beheerder te Brown Brothers Harriman 
Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert 
Street, Dublin 2, Ierland. Het prospectus en de recentste 
jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor Los Angeles 
Capital Global Funds plc in zijn geheel en niet voor één 
bepaald fonds. De documenten zijn beschikbaar in het 
Engels en bepaalde andere talen en op aanvraag gratis. 
Deze informatie kan ook worden verkregen op de website 
van de Beheerder op www.Waystone.com. 

Andere praktische informatie: De recentste aandelenprijs 
en andere praktische informatie is beschikbaar op 
www.bloomberg.com. 

Fiscale behandeling: Het Fonds is onderworpen aan de 
belastingwetten van Ierland. Afhankelijk van uw land van 
verblijf kan dit een impact hebben op uw persoonlijke 
belastingpositie. Wij raden u aan professioneel advies in te 
winnen over de fiscale behandeling van uw belegging in het 
fonds. 

Switchen: Afhankelijk van de voorafgaande goedkeuring 
van de bestuurders van het Fonds, kunt u uw belegging 
omzetten in aandelen 
 

van een ander fonds van Los Angeles Capital Global Funds plc. 
Er zal een vergoeding in rekening worden gebracht indien u 
ervoor kiest uw belegging om te zetten. Voor meer informatie 
over de kosten kunt u het deel “Omzetting van aandelen” in het 
prospectus van Los Angeles Capital Global Funds plc 
raadplegen. 

Aansprakelijkheid voor informatie: De Beheerder kan enkel 
aansprakelijk worden gesteld op basis een in dit document 
opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in 
overeenstemming is met de desbetreffende delen van het 
prospectus voor het Fonds. 

Paraplu-icbe: Dit document met essentiële beleggersinformatie 
heeft betrekking op de aandelencategorie B - EUR van het 
Fonds. Los Angeles Capital Global Funds plc is een 
paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de 
fondsen. De activa en verplichtingen van elk fonds zijn 
gescheiden conform de bepalingen van de Ierse wetgeving. 

Beloningsbeleid: Informatie over het huidige beloningsbeleid, 
inclusief een beschrijving van hoe de beloning en voordelen 
worden berekend en de identiteit van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en 
voordelen, is beschikbaar op www.Waystone.com. Een 
papieren exemplaar van deze informatie is kosteloos 
verkrijgbaar op verzoek. 
 

 


