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Inleiding 

Dit informatiedocument is opgesteld conform artikel 173 §2 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen 

aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG ("het KB van 12 november 2012” of "het KB van 2012"),  

De beleggers worden er attent op gemaakt dat dit informatiedoucment een grensoverschrijdende fusie betreft. 

 
Bepaling van het soort herstructurering en de betrokken instelling(en) voor collectieve belegging en de goedkeuringsprocedure  

 
Identificatie van de betrokken instelling(en) voor belegging 
 

Dit fusievoorstel heeft betrekking op enerzijds: 

 

“Candriam Sustainable, bevek naar Belgisch recht”, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), openbare instelling voor collectieve belegging in effecten 

(icbe) met verschillende deelfondsen en een veranderlijk aantal rechten van deelneming, gevestigd te Kunstlaan 57, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 

0471.368.431 / RPR Brussel. De bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en 

beleggingen betreft, is onderworpen aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 

richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, en aan het KB van 2012.   

 

(de “Belgische bevek”); 

 

En anderzijds: 

 

“Candriam Sustainable”, bevek naar Luxemburgs recht, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), gevestigd te 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, HR 
Luxemburg B-202950, die is ingeschreven op de officiële lijst met instellingen voor collectieve belegging conform deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 
betreffende de instellingen voor collectieve belegging en die voldoet aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd. 
 
(“de Luxemburgse bevek”). 
 
Identificatie van de herstructurering 
De huidige herstructurering gebeurt in de vorm van een grensoverschrijdende fusie in de zin van artikel 160, 4° van het KB van 2012, en verloopt als volgt: fusie van het 
over te nemen deelfonds van de Belgische bevek door overname door het overnemende deelfonds van de Luxemburgse bevek op de onderstaande voorwaarden: 
 

Over te nemen deelfonds (Belgische bevek)  Overnemend deelfonds (Luxemburgse bevek)  

Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap. (BE0943336116) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Dis. (BE0943335100) Candriam Sustainable Bond Euro C Dis. (LU1313769520) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Cap. (BE6226281457) Candriam Sustainable Bond Euro I Cap. (LU1313769793) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Dis. (BE6226279436) Candriam Sustainable Bond Euro I Dis. (LU1313769959) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R Cap. (BE6253583908) Candriam Sustainable Bond Euro R Cap. (LU1313770023) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Cap. (BE6286553803) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Cap. (LU1720116919) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Dis. (BE6286554819) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Dis. (LU1720117057) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Y Cap. (BE6226278420) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap. (BE6286555824) Candriam Sustainable Bond Euro Z Cap. (LU1313770379) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Dis. (BE6286556830) Candriam Sustainable Bond Euro Z Dis. (LU1434521230) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Cap. (BE0945493345) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Dis. (BE0945492339) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Dis. (LU1313770536) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Cap. (BE0948755955) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Cap. (LU1313770619) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Dis. (BE6226282463) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Dis. (LU1313770700) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds L Cap. (BE6226283479) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R Cap. (BE6253584914) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R Cap. (LU1313770882) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Cap. (BE6286557846) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Cap. (LU1720117487) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Dis. (BE6286558851) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Dis. (LU1720117560) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Cap. (BE6286559867) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Cap. (LU1313771005) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Dis. (BE6286560873) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Dis. (LU1434521743) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap. (BE0945490317) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Cap. (LU1434521826) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Dis. (BE0945489301) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Dis. (LU1434522048) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds I Cap. (BE0948754941) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Cap. (LU1434522477) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R Cap. (BE6253597072) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R Cap. (LU1434522634) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Cap. (BE6286561889) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Cap. (LU1720117727) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Dis. (BE6286562895) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Dis. (LU1720117990) 
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Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Cap. (BE6286563901) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Cap. (LU1434522808) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Dis. (BE6286564917) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Dis. (LU1434522980) 

Candriam Sustainable World Bonds C Cap. (BE0945478197) Candriam Sustainable Bond Global C Cap. (LU1434523012) 

Candriam Sustainable World Bonds C Dis. (BE0945477181) Candriam Sustainable Bond Global C Dis. (LU1434523103) 

Candriam Sustainable World Bonds I Cap. (BE0948752929) Candriam Sustainable Bond Global I Cap. (LU1434523285) 

Candriam Sustainable World Bonds R Cap. (BE6253608184) Candriam Sustainable Bond Global R Cap. (LU1434523442) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Cap. (BE6286583131) Candriam Sustainable Bond Global R2 Cap. (LU1720118295) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Dis. (BE6286584147) Candriam Sustainable Bond Global R2 Dis. (LU1720118022) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Cap. (BE6286585151) Candriam Sustainable Bond Global Z Cap. (LU1434523798) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Dis. (BE6286586167) Candriam Sustainable Bond Global Z Dis. (LU1434523871) 

Candriam Sustainable Europe C Cap. (BE0173540072) Candriam Sustainable Equity Europe C Cap. (LU1313771856) 

Candriam Sustainable Europe C Dis. (BE0945310457) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe I Cap. (BE6226284485) Candriam Sustainable Equity Europe I Cap. (LU1313772078) 

Candriam Sustainable Europe I Dis. (BE6226285490) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe R Cap. (BE6253598088) Candriam Sustainable Equity Europe R Cap. (LU1313772151) 

Candriam Sustainable Europe R2 Cap. (BE6286565922) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Cap. (LU1720118709) 

Candriam Sustainable Europe R2 Dis. (BE6286567944) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Dis. (LU1720118964) 

Candriam Sustainable Europe Z Cap. (BE6286568959) Candriam Sustainable Equity Europe Z Cap. (LU1313772318) 

Candriam Sustainable Europe Z Dis. (BE6286569965) Candriam Sustainable Equity Europe Z Dis. (LU1434525819) 

Candriam Sustainable North America C Cap. (BE0173901779) Candriam Sustainable Equity US C Cap. (LU2227857070) 

Candriam Sustainable North America C Dis. (BE0945318534) Candriam Sustainable Equity US C Dis. (LU2227857153) 

Candriam Sustainable North America I Cap. (BE0948753935) Candriam Sustainable Equity US I Cap. (LU2227857401) 

Candriam Sustainable North America I Dis. (BE6274046869) Candriam Sustainable Equity US I Dis. (LU2227857583) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6253606162) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858128) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6260800329) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858474) 

Candriam Sustainable North America R2 Cap. (BE6286570971) Candriam Sustainable Equity US R2 Cap. (LU2227858987) 

Candriam Sustainable North America R2 Dis. (BE6286571011) Candriam Sustainable Equity US R2 Dis. (LU2227859019) 

Candriam Sustainable North America Z Cap. (BE6286572027) Candriam Sustainable Equity US Z Cap. (LU2227859522) 

Candriam Sustainable North America Z Dis. (BE6286574049) Candriam Sustainable Equity US Z Dis. (LU2227859795) 

Candriam Sustainable Pacific C Cap. (BE0174191768) Candriam Sustainable Equity Pacific C Cap. (LU1434526460) 

Candriam Sustainable Pacific C Dis. (BE0945054808) Candriam Sustainable Equity Pacific C Dis. (LU1434526544) 

Candriam Sustainable Pacific I Cap. (BE0948756961) Candriam Sustainable Equity Pacific I Cap. (LU1434526627) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6253607178) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526890) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6260792245) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526973) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Cap. (BE6286575053) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Cap. (LU1720120515) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Dis. (BE6286576069) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Dis. (LU1720120788) 

Candriam Sustainable Pacific Z Cap. (BE6286577075) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Cap. (LU1434527278) 

Candriam Sustainable Pacific Z Dis. (BE6286578081) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Dis. (LU1434527351) 

Candriam Sustainable World C Cap. (BE0946893766) Candriam Sustainable Equity World C Cap. (LU1434527435) 

Candriam Sustainable World C Dis. (BE0946892750) Candriam Sustainable Equity World C Dis. (LU1434527518) 

Candriam Sustainable World I Cap. (BE6226272365) Candriam Sustainable Equity World I Cap. (LU1434527781) 

Candriam Sustainable World I Dis. (BE6226276408) Candriam Sustainable Equity World I Dis. (LU1434527864) 

Candriam Sustainable World R2 Cap. (BE6286579097) Candriam Sustainable Equity World R2 Cap. (LU1720121166) 

Candriam Sustainable World R2 Dis. (BE6286580103) Candriam Sustainable Equity World R2 Dis. (LU1720121323) 

Candriam Sustainable World Z Cap. (BE6286581119) Candriam Sustainable Equity World Z Cap. (LU1434528839) 

Candriam Sustainable World Z Dis. (BE6286582125) Candriam Sustainable Equity World Z Dis. (LU1434528912) 

 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen deelfonds.  

 

Goedkeuringsprocedure 

Het fusievoorstel zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van elk over te nemen deelfonds, die op 9 juli 2021 gehouden zal worden. Elke 
fusie moet met een meerderheid van minstens drie vierden van de stemmen goedgekeurd worden op de algemene vergadering. Wanneer de aandelen een gelijke 
waarde hebben, geeft elk geheel aandeel recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, dan geeft elk geheel aandeel van rechtswege recht op een aantal 
stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt 
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. 
De beleggers die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, wordt verzocht de statutaire bepalingen na te leven. 
De beleggers worden erop gewezen dat de goedkeuring van de fusie door het overnemende deelfonds gebeurt op basis van een besluit van de raad van bestuur van 
Candriam Sustainable (Luxemburgse bevek).  
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Achtergrond en redenen van de herstructurering  

De fusie past in het kader van een strategische herziening van het fondsenaanbod van Candriam en een stroomlijning van de aangeboden producten aan 

beleggers. 

 

Beleggingsbeleid (voornaamste verhandelde activa, zoals vermeld in het document met essentiële beleggers informatie, correct en actueel op 
datum van deze publicatie)  

BELGISCHE BEVEK LUXEMBURGSE BEVEK 

Candriam Sustainable Euro Bonds Candriam Sustainable Bond Euro 

De obligaties en andere schuldinstrumenten die luiden in euro en worden 
uitgegeven door alle soorten emittenten waaraan een minimumrating van 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus. 

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro die zijn uitgegeven door 
privaatrechtelijke emittenten (vennootschappen) en publiekrechtelijke 
emittenten (overheden, internationale en supranationale instellingen enz.) en 
waaraan een rating van minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend 
door een ratingbureau (zogeheten uitgiften van beleggingskwaliteit) of die de 
Beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwt. 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro die zijn uitgegeven door 
vennootschappen en waaraan een rating van minimaal BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus. 

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro die zijn uitgegeven door 
privaatrechtelijke emittenten (vennootschappen) en waaraan een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een ratingbureau 
(zogeheten uitgiften van beleggingskwaliteit) of die de Beheermaatschappij als 
gelijkwaardig beschouwt. 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro die zijn uitgegeven door alle 
soorten emittenten waaraan een minimumrating van BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus. 

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro die zijn uitgegeven door 
privaatrechtelijke emittenten (vennootschappen) en publiekrechtelijke 
emittenten (overheden, internationale en supranationale instellingen enz.), 
voornamelijk uit het segment met korte looptijden, en waaraan een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een ratingbureau 
(zogeheten uitgiften van beleggingskwaliteit) of die de Beheermaatschappij als 
gelijkwaardig beschouwt. 

Candriam Sustainable World Bonds Candriam Sustainable Bond Global 

Obligaties en andere schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door alle soorten 
emittenten op de wereldwijde markten en waaraan op het ogenblik van 
verwerving een rating van minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend 
door een van de ratingbureaus. 

Obligaties en andere schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door alle soorten 
emittenten op de wereldwijde obligatiemarkten en waaraan op het ogenblik 
van verwerving een rating van minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is 
toegekend door een ratingbureau. 

Candriam Sustainable Europe Candriam Sustainable Equity Europe 

Aandelen van bedrijven die actief zijn in Europa. 
Aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben en/of hun 
activiteiten overwegend uitoefenen in Europa. 

Candriam Sustainable North America Candriam Sustainable Equity US 

Aandelen van bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika. 
Aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben en/of hun 
activiteiten overwegend uitoefenen in de Verenigde Staten van Amerika. 

Candriam Sustainable Pacific Candriam Sustainable Equity Pacific 

Aandelen van bedrijven die actief zijn in de ‘Pacifische’ regio, hoofdzakelijk 
Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-Zeeland, Australië. 

Aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben en/of hun 
activiteiten overwegend uitoefenen in de ‘Pacifische’ regio (hoofdzakelijk 
Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Australië). 

Candriam Sustainable World Candriam Sustainable Equity World 

Aandelen van bedrijven die actief zijn in een of meer landen van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

Aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben en/of hun 
activiteiten overwegend uitoefenen overal ter wereld. 

 

Herschikking van de portefeuille van het over te nemen fonds voor de herstructurering  

Met het oog op de uitvoering van de herstructurering kan het overgenomen deelfonds zijn portefeuille herschikken, zodanig dat de activa vóór de herstructurering 

overeenstemmen met het beleggingsbeleid van het overnemende deelfonds. Concreet kan de beheerder effecten in de portefeuille die niet stroken met het 

beleggingsbeleid van het overnemende deelfonds verkopen, en effecten die wel overeenstemmen met dit beleid kopen.  

Aangezien het overgenomen deelfonds en het overnemende deelfonds een vergelijkbaar beleggingsbeleid voeren, maakt de beheerder in principe wellicht geen 

gebruik van die mogelijkheid. 

 

Risicoprofiel  

De belegger dient kennis te nemen van de risico- en opbrengstindicatoren die vermeld staan in het document met essentiële beleggersinformatie, correct en 
actueel op datum van deze publicatie: 

 

Synthetische risico- en opbrengstindicator  

 

Over te nemen deelfonds (Belgische bevek) Indicator 
Overnemend deelfonds (Luxemburgse 

bevek) 
Indicator 

Candriam Sustainable Euro Bonds 3 Candriam Sustainable Bond Euro 3 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds 3 Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 3 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds 2 Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 2 

Candriam Sustainable World Bonds 3 Candriam Sustainable Bond Global 3 
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Candriam Sustainable Europe 6 Candriam Sustainable Equity Europe 6 

Candriam Sustainable North America 6 Candriam Sustainable Equity US 5 

Candriam Sustainable Pacific 6 Candriam Sustainable Equity Pacific 6 

Candriam Sustainable World 6 Candriam Sustainable Equity World 6 

 
Belangrijke risico’s die niet op een adequate wijze door de indicator worden bestreken  

Belgische bevek Luxemburgse bevek 

Candriam Sustainable Euro Bonds Candriam Sustainable Bond Euro 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 
· Inflatierisico: een algemene stijging (of daling) van de levensduurte kan de 
netto-inventariswaarde negatief beïnvloeden. 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. Dit risico wordt vergroot doordat het fonds kan 
beleggen in hoogrentende obligaties, die worden uitgegeven door emittenten 
die geacht worden een wanbetalingsrisico in te houden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 
· Inflatierisico: een algemene stijging (of daling) van de levensduurte kan de 
netto-inventariswaarde negatief beïnvloeden. 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. Dit risico wordt vergroot doordat het fonds kan 
beleggen in hoogrentende obligaties, die worden uitgegeven door emittenten 
die geacht worden een wanbetalingsrisico in te houden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 
· Inflatierisico: een algemene stijging (of daling) van de levensduurte kan de 
netto-inventariswaarde negatief beïnvloeden. 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. Dit risico wordt vergroot doordat het fonds kan 
beleggen in hoogrentende obligaties, die worden uitgegeven door emittenten 
die geacht worden een wanbetalingsrisico in te houden. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 

  



 

5/16 

Candriam Sustainable World Bonds Candriam Sustainable Bond Global 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Valuta- of wisselkoersrisico: gunstige of ongunstige 
wisselkoersschommelingen van een andere munt waarin activa luiden dan de 
referentiemunt. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 
· Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in waarden en/of marktsegmenten 
die minder liquide kunnen blijken, in het bijzonder in bepaalde 
marktomstandigheden, waardoor effecten niet snel tegen een redelijke prijs 
kunnen worden verkocht. 
· Inflatierisico: een algemene stijging (of daling) van de levensduurte kan de 
netto-inventariswaarde negatief beïnvloeden. 

· Kredietrisico: het fonds is blootgesteld aan het risico dat een emittent niet in 
staat is zijn verplichting om coupons uit te betalen en/of het geleende bedrag 
terug te betalen, na te komen. Dit risico wordt vergroot doordat het fonds kan 
beleggen in hoogrentende obligaties, die worden uitgegeven door emittenten 
die geacht worden een wanbetalingsrisico in te houden. 
· Tegenpartijrisico: het fonds kan gebruikmaken van onderhands verhandelde 
derivaten, die het risico kunnen inhouden dat de tegenpartij haar 
verplichtingen ten aanzien van het fonds niet kan nakomen. Dit 
tegenpartijrisico kan eventueel gedeeltelijk of volledig worden afgedekt door 
de ontvangst van zekerheden. 
· Risico verbonden aan financiële derivaten: het gebruik daarvan houdt een 
risico in met betrekking tot hun onderliggende waarden en kan via het 
hefboomeffect dat eruit voortvloeit dalingen versterken. Eventuele 
afdekkingsstrategieën kunnen mogelijk niet perfect werken. Sommige 
afgeleide producten kunnen moeilijk te waarderen zijn in uitzonderlijke 
marktomstandigheden. 

Candriam Sustainable Europe Candriam Sustainable Equity Europe 

· Valuta- of wisselkoersrisico: gunstige of ongunstige 
wisselkoersschommelingen van een andere munt waarin activa luiden dan de 
referentiemunt. 

· Nihil 

Candriam Sustainable North America Candriam Sustainable Equity US 

· Valuta- of wisselkoersrisico: gunstige of ongunstige 
wisselkoersschommelingen van een andere munt waarin activa luiden dan de 
referentiemunt. 
· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

Candriam Sustainable Pacific Candriam Sustainable Equity Pacific 

· Valuta- of wisselkoersrisico: gunstige of ongunstige 
wisselkoersschommelingen van een andere munt waarin activa luiden dan de 
referentiemunt. 
· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

Candriam Sustainable World Candriam Sustainable Equity World 

· Valuta- of wisselkoersrisico: gunstige of ongunstige 
wisselkoersschommelingen van een andere munt waarin activa luiden dan de 
referentiemunt. 
· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

· Modelrisico: de effecten waaruit de portefeuille van het fonds wordt 
samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of 
zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 
Er is geen risico dat het rendement verwatert.  
 
Kosten 

De belegger dient kennis te nemen van het overzicht van kosten, erelonen en commissies die berekend worden op basis van de bedragen vermeld in het 
document met essentiële beleggersinformatie, correct en actueel op datum van deze publicatie:   

 

Over te nemen deelfonds / type (Belgische 
bevek) 

Lopen
de 

koste
n 

Toetredi
ng 

(Max.) 

Uittredi
ng 

Overnemend deelfonds / klasse / type 
(Luxemburgse bevek) 

Lopen
de 

koste
n 

Toetredi
ng 

Uittredi
ng 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap. 0.94% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. 0.82% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Dis. 0.94% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Euro C Dis. 0.83% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Cap. 0.37% - - Candriam Sustainable Bond Euro I Cap. 0.41% - - 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Dis. 0.37% - - Candriam Sustainable Bond Euro I Dis. 0.41% - - 

Candriam Sustainable Euro Bonds R Cap. 0.64% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Euro R Cap. 0.49% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Cap. 0.47% - - Candriam Sustainable Bond Euro R2 Cap. 0.36% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Dis. 0.49% - - Candriam Sustainable Bond Euro R2 Dis. 0.36% 3.5% - 
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Candriam Sustainable Euro Bonds Y Cap. 1.49% - - Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. 0.82% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap. 0.17% - - Candriam Sustainable Bond Euro Z Cap. 0.11% - - 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Dis. 0.17% - - Candriam Sustainable Bond Euro Z Dis. 0.11% - - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C 
Cap. 

1.01% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
C Cap. 

0.81% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C 
Dis. 

1.01% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
C Dis. 

0.9% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I 
Cap. 

0.55% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
I Cap. 

0.41% - - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I 
Dis. 

0.55% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
I Dis. 

0.41% - - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds L 
Cap. 

1.05% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
C Cap. 

0.81% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R 
Cap. 

0.71% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
R Cap. 

0.59% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 
Cap. 

0.57% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
R2 Cap. 

0.36% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 
Dis. 

0.57% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
R2 Dis. 

0.36% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z 
Cap. 

0.25% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
Z Cap. 

0.11% - - 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z 
Dis. 

0.25% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 
Z Dis. 

0.11% - - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C 
Cap. 

0.78% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term C Cap. 

0.61% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C 
Dis. 

0.77% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term C Dis. 

0.61% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds I 
Cap. 

0.39% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term I Cap. 

0.31% - - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R 
Cap. 

0.57% 2.5% - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term R Cap. 

0.43% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds 
R2 Cap. 

0.47% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term R2 Cap. 

0.31% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds 
R2 Dis. 

0.47% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term R2 Dis. 

0.31% 3.5% - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z 
Cap. 

0.19% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term Z Cap. 

0.11% - - 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z 
Dis. 

0.19% - - 
Candriam Sustainable Bond Euro Short 
Term Z Dis. 

0.11% - - 

Candriam Sustainable World Bonds C Cap. 1.1% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Global C Cap. 0.87% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Bonds C Dis. 1.1% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Global C Dis. 0.86% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Bonds I Cap. 0.45% - - Candriam Sustainable Bond Global I Cap. 0.42% - - 

Candriam Sustainable World Bonds R Cap. 0.82% 2.5% - Candriam Sustainable Bond Global R Cap. 0.61% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Cap. 0.64% - - Candriam Sustainable Bond Global R2 Cap. 0.41% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Dis. 0.64% - - Candriam Sustainable Bond Global R2 Dis. 0.41% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Bonds Z Cap. 0.25% - - Candriam Sustainable Bond Global Z Cap. 0.12% - - 

Candriam Sustainable World Bonds Z Dis. 0.25% - - Candriam Sustainable Bond Global Z Dis. 0.12% - - 

Candriam Sustainable Europe C Cap. 2% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Europe C Cap. 1.84% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe C Dis. 2.01% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. 1.84% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe I Cap. 0.89% - - Candriam Sustainable Equity Europe I Cap. 0.75% - - 

Candriam Sustainable Europe I Dis. 0.89% - - Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. 1.84% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe R Cap. 1.25% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Europe R Cap. 1% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe R2 Cap. 0.87% 2.5% - 
Candriam Sustainable Equity Europe R2 
Cap. 

0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe R2 Dis. 0.89% 2.5% - 
Candriam Sustainable Equity Europe R2 
Dis. 

0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable Europe Z Cap. 0.34% - - Candriam Sustainable Equity Europe Z Cap. 0.2% - - 

Candriam Sustainable Europe Z Dis. 0.34% - - Candriam Sustainable Equity Europe Z Dis. 0.2% - - 

Candriam Sustainable North America C Cap. 2.06% 2.5% - Candriam Sustainable Equity US C Cap. 1.74% 3.5% - 

Candriam Sustainable North America C Dis. 2.07% 2.5% - Candriam Sustainable Equity US C Dis. 1.74% 3.5% - 

Candriam Sustainable North America I Cap. 0.96% - - Candriam Sustainable Equity US I Cap. 0.8% - - 

Candriam Sustainable North America I Dis. 0.96% - - Candriam Sustainable Equity US I Dis. 0.8% - - 

Candriam Sustainable North America R Cap. 1.3% 2.5% - Candriam Sustainable Equity US R Cap. 0.95% 3.5% - 
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Candriam Sustainable North America R - EUR - 
Unhedged Cap. 

1.16% 2.5% - 
Candriam Sustainable Equity US R - EUR - 
Unhedged Cap. 

0.95% 3.5% - 

Candriam Sustainable North America R2 Cap. 0.94% 2.5% - Candriam Sustainable Equity US R2 Cap. 0.6% 3.5% - 

Candriam Sustainable North America R2 Dis. 0.95% 2.5% - Candriam Sustainable Equity US R2 Dis. 0.6% 3.5% - 

Candriam Sustainable North America Z Cap. 0.41% - - Candriam Sustainable Equity US Z Cap. 0.2% - - 

Candriam Sustainable North America Z Dis. 0.41% - - Candriam Sustainable Equity US Z Dis. 0.2% - - 

Candriam Sustainable Pacific C Cap. 2.13% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific C Cap. 1.84% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific C Dis. 2.13% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific C Dis. 1.84% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific I Cap. 0.96% - - Candriam Sustainable Equity Pacific I Cap. 0.75% - - 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. 1.32% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. 1.09% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. 1.18% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. 1% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific R2 Cap. 1.02% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Cap. 0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific R2 Dis. 1.02% 2.5% - Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Dis. 0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable Pacific Z Cap. 0.41% - - Candriam Sustainable Equity Pacific Z Cap. 0.2% - - 

Candriam Sustainable Pacific Z Dis. 0.41% - - Candriam Sustainable Equity Pacific Z Dis. 0.2% - - 

Candriam Sustainable World C Cap. 2.07% 2.5% - Candriam Sustainable Equity World C Cap. 1.85% 3.5% - 

Candriam Sustainable World C Dis. 2.07% 2.5% - Candriam Sustainable Equity World C Dis. 1.92% 3.5% - 

Candriam Sustainable World I Cap. 0.98% - - Candriam Sustainable Equity World I Cap. 0.75% - - 

Candriam Sustainable World I Dis. 0.98% - - Candriam Sustainable Equity World I Dis. 0.75% - - 

Candriam Sustainable World R2 Cap. 0.87% 2.5% - Candriam Sustainable Equity World R2 Cap. 0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable World R2 Dis. 0.87% 2.5% - Candriam Sustainable Equity World R2 Dis. 0.72% 3.5% - 

Candriam Sustainable World Z Cap. 0.43% - - Candriam Sustainable Equity World Z Cap. 0.2% - - 

Candriam Sustainable World Z Dis. 0.43% - - Candriam Sustainable Equity World Z Dis. 0.2% - - 

 

Opschorting van de handel in rechten van deelneming en terugkooprecht 

Om de operatie goed te laten verlopen zullen inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsaanvragen voor de over te nemen deelfondsen opgeschort 
worden vanaf 8 juli 2021 om 12.00 uur. Beleggers van de over te nemen en overnemende deelfondsen kunnen tot 2 juli 2 021 om 12.00 uur om de 
terugbetaling van hun aandelen verzoeken zonder dat daar kosten aan verbonden zijn (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden 
in de landen waar deze aandelen worden verkocht).  
 
Ruilverhouding, inwerkingtreding en uitvoering van de fusie 

Als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen deelfonds zullen er aandelen van het overnemende deelfonds gecreëerd 
worden. Deze nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als deze die de belegger voordien aanhield in het overgenomen deelfonds. De aandelen van het 
overnemende deelfonds zullen toegekend worden aan de beleggers in het over te nemen deelfonds zodra de fusie definitief afgerond is, op basis van de netto-
inventariswaarde en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding en onder de hierboven beschreven voorwaarden (zie 'Identificatie van de herstructurering'). 
Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen deelfonds wordt als volgt berekend: 
 

 
 

A =   
B X C 

D 
  
 

A = het aantal nieuwe aandelen 

B = het aantal aandelen in het over te nemen deelfonds 

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen deelfonds op datum van 08/07/2021 en berekend op 
09/07/2021 

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemend deelfonds op datum van 08/07/2021 (09/07/2021 voor het 
deelfonds Candriam Sustainable Equity Pacific) en berekend op 09/07/2021  

 
Op basis van de beschikbare gegevens op het moment dat het fusievoorstel ingediend wordt, heeft de toepassing van de berekeningsmethode van de 
ruilverhouding tot gevolg dat elke belegger in het over te nemen deelfonds minstens één aandeel ontvangt van het overnemende deelfonds. 
 
Indien de belegger als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het overnemende deelfonds kosteloos 
(uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.  
De netto-inventariswaarde per aandeel en per type aandeel wordt berekend volgens de wettelijke voorschriften zoals bepaald in het KB van 2012 en het koninklijk 

besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een 

veranderlijk aantal rechten van deelneming. Het deelfonds wordt zo gewaardeerd tegen de marktwaarde. De netto-inventariswaarde van het overnemende deelfonds 

wordt berekend volgens de Luxemburgse regelgeving. 

De fusie gaat in op 12 juli 2021, behalve voor de fusie tussen Candriam Sustainable Pacific en Candriam Sustainable Equity Pacific, die ingaat op 13 juli 2021. 
Als de fusie wordt goedgekeurd, zullen de deelnemers die dit kosteloze terugkoop- of omzettingsrecht niet binnen de voorziene termijn uitgeoefend 
hebben of die tegen gestemd hebben, hun rechten als deelnemers van het overnemende deelfonds kunnen uitoefenen vanaf 12 juli 2021 om 
12.00 uur.  
Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zullen er opnieuw aanvragen worden aanvaard vanaf 12/07/2021, waarbij de orders ten laatste om 12.00 uur 
ontvangen moeten zijn. 
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Rechten van deelnemers 

In de over te nemen deelfondsen zijn er geen aandeelhouders met speciale rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. 
Alle aandelen die uitgegeven worden door het overnemende deelfonds naar aanleiding van deze fusie, rekening houdend met de bovenstaande voorwaarden (zie 
'Identificatie van de herstructurering') zijn identiek en verlenen dezelfde rechten en voordelen aan de houders ervan. 
De aandelen in het overnemende deelfonds die bij de fusie gecreëerd worden, nemen deel in het bedrijfsresultaat van dit deelfonds vanaf de eerste dag van het 
boekjaar van de bevek van het overnemende deelfonds waarin de fusie definitief goedgekeurd werd. 
De nieuwe aandelen zijn bijgevolg vanaf hun uitgifte gelijk te stellen met de bestaande aandelen van het overnemende deelfonds en genieten dus dezelfde 
rechten. 
U kunt ook bijkomende informatie over deze operatie verkrijgen bij Candriam Belgium op het nummer 0032 (0)2 509 62 61, dat bereikbaar is op elke bankwerkdag 
tussen 9 en 17 uur, of via http:\\contact.candriam.com. 
De verschillende verslagen met betrekking tot deze operatie, met name het verslag van de onafhankelijke auditor of bewaarder in de zin van 
desgevallend artikel 172 van het KB van 2012 en elk ander verslag in verband met de herstructurering, zijn kosteloos verkrijg baar op de 
bovenstaande plaatsen zodra ze beschikbaar zijn.  
 
Fiscale behandeling 

De fiscale behandeling kan wijzigen na de uitvoering van de operatie.  Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden ontvangen door een belegger hangt af 

van de wetgeving die van toepassing is op zijn specifiek statuut in het land waar de betaling verschuldigd is. Indien de belegger twijfels heeft over het fiscaal stelsel dat 

op hem van toepassing is, moet hij persoonlijk inlichtingen inwinnen bij professionals of bevoegde adviseurs. 

 

Essentiële beleggersinformatie van het overnemende fonds 

Het is sterk aanbevolen en kan nuttig zijn voor de beleggers van het over te nemen deelfonds om het document met essentiële beleggersinformatie te lezen van het 

overnemende deelfonds, dat is bijgevoegd en op verzoek gratis verkrijgbaar is bij Candriam Belgium of op de website www.candriam.com. 

 
Schematisch en chronologisch overzicht 

27/05/2021 Uiterste datum voor de neerlegging ter griffie van het fusievoorstel bij de ondernemingsrechtbank 

1/06/2021 

Overhandiging van het informatiedocument aan de beleggers en publicatie op de website (https://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1) 

Publicatie van het oproepingsbericht (http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1) 

Aanvang van de termijn waarbinnen de beleggers de terugbetaling van hun aandelen kunnen vragen zonder enige kosten (behalve 
de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht).  

Aanvang van de termijn voor de herschikking van de portefeuille van het over te nemen deelfonds 

2/07/2021 
Einde van de termijn waarbinnen de beleggers om de kosteloze terugbetaling van hun aandelen kunnen verzoeken (behalve de taksen en 
belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht). 

8/07/2021 
Begin van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde opgeschort wordt, evenals de uitvoering van de aanvragen 
tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming of omwisseling van deelfonds 

Einde van de termijn voor de herschikking van de portefeuille van het over te nemen deelfonds 

9/07/2021 

Algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid):  
Candriam Sustainable Euro Bonds: 10:00 
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds: 10:15 
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds: 10:30 
Candriam Sustainable World Bonds: 10:45 
Candriam Sustainable Europe: 11:00 
Candriam Sustainable North America: 11:15 
Candriam Sustainable Pacific: 11:30 
Candriam Sustainable World: 11:45 

Berekening van de ruilverhouding 

9/07/2021 Bevestiging van de concrete ruilverhouding  

12/07/2021 
Indien de fusie niet goedgekeurd wordt, einde van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde opgeschort wordt, 
evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming of omwisseling van deelfonds 

12/ 07/ 2021 
en 13/07/2021 

Inwerkingtreding (= overdracht van de activa en passiva van het over te nemen deelfonds naar het overnemende deelfonds).  
De fusie tussen de deelfondsen Candriam Sustainable Pacific en Candriam Sustainable Equity Pacific gaat in op 13 juli 2021. 

Bevestiging van de Beheervennootschap aan de bewaarder 

> > 12/07/2021 Aangetekende brief aan de beleggers van het overnemende deelfonds met de beslissingen in verband met de fusie. 

 
Oproepingsbericht voor de algemene vergadering om te beslissen over de herstructurering  

Het onderstaande oproepingsbericht is beschikbaar via de volgende link: https://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1. 

  

Candriam Sustainable – Ondernemingsnummer 0471.368.431 – Bevek naar Belgisch recht – ICBE, Kunstlaan 58, 1000 Brussel 

 

KENNISGEVING 

De beleggers in de hierna vermelde deelfondsen van Candriam Sustainable worden verzocht deel te nemen aan de op hen betrekking hebbende Buitengewone 

Algemene Vergadering (BAV) die virtueel (zonder fysieke aanwezigheid) plaatsvindt op 9 juli 2021, om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten: 

 

AGENDA 

Fusie door overname 
 
De beleggers worden er attent op gemaakt dat het een grensoverschrijdende fusie betreft. 

 

http://www.candriam.com/
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen-1
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Over te nemen deelfonds  Tijdstip Overnemend deelfonds (bevek naar Luxemburgs recht) 

Candriam Sustainable Euro Bonds 10:00 Candriam Sustainable Bond Euro 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds 10:15 Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds 10:30 Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 

Candriam Sustainable World Bonds 10:45 Candriam Sustainable Bond Global 

Candriam Sustainable Europe 11:00 Candriam Sustainable Equity Europe 

Candriam Sustainable North America 11:15 Candriam Sustainable Equity US 

Candriam Sustainable Pacific 11:30 Candriam Sustainable Equity Pacific 

Candriam Sustainable World 11:45 Candriam Sustainable Equity World 

 
A. Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de volgende documenten 
- Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de betrokken Raad (Raden) van Bestuur met de verplichte vermeldingen uit artikel 167 van het KB 

van 2012, ter griffie neer te leggen/neergelegd bij de ondernemingsrechtbank te Brussel. 

- Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 2012.  

- Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 2012. 

De beleggers kunnen deze documenten kosteloos verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Candriam Belgium.  

De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, 

de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen worden tevens ter beschikking 

gesteld van de beleggers op hetzelfde adres. 

B. Voorstel tot besluit: 
B.1. Fusievoorstel: 
Voorstel tot fusie door overname van alle passiva en activa van het volledige vermogen van het over te nemen deelfonds door het overnemende deelfonds, 

volgens de modaliteiten en voorwaarden beschreven in het fusievoorstel waarvan sprake in punt A.  

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen deelfonds.  

B.2. Ruilverhouding en vergoeding voor de beleggers van het over te nemen deelfonds:  
Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de formule hierna en van de uitgifte van aandelen in het overnemende deelfonds van hetzelfde type 

als deze die de beleggers van het over te nemen deelfonds voordien bezaten. Deze aandelen worden toegekend als vergoeding voor de overdracht van de activa 

en passiva van het over te nemen deelfonds aan de beleggers van dit over te nemen deelfonds, op basis van de netto-inventariswaarden en de daaruit 

voortvloeiende ruilverhouding, en op de volgende wijze: 

Over te nemen deelfonds  Overnemend deelfonds   

Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap. (BE0943336116) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Dis. (BE0943335100) Candriam Sustainable Bond Euro C Dis. (LU1313769520) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Cap. (BE6226281457) Candriam Sustainable Bond Euro I Cap. (LU1313769793) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Dis. (BE6226279436) Candriam Sustainable Bond Euro I Dis. (LU1313769959) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R Cap. (BE6253583908) Candriam Sustainable Bond Euro R Cap. (LU1313770023) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Cap. (BE6286553803) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Cap. (LU1720116919) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Dis. (BE6286554819) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Dis. (LU1720117057) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Y Cap. (BE6226278420) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap. (BE6286555824) Candriam Sustainable Bond Euro Z Cap. (LU1313770379) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Dis. (BE6286556830) Candriam Sustainable Bond Euro Z Dis. (LU1434521230) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Cap. (BE0945493345) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Dis. (BE0945492339) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Dis. (LU1313770536) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Cap. (BE0948755955) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Cap. (LU1313770619) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Dis. (BE6226282463) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Dis. (LU1313770700) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds L Cap. (BE6226283479) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R Cap. (BE6253584914) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R Cap. (LU1313770882) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Cap. (BE6286557846) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Cap. (LU1720117487) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Dis. (BE6286558851) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Dis. (LU1720117560) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Cap. (BE6286559867) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Cap. (LU1313771005) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Dis. (BE6286560873) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Dis. (LU1434521743) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap. (BE0945490317) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Cap. (LU1434521826) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Dis. (BE0945489301) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Dis. (LU1434522048) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds I Cap. (BE0948754941) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Cap. (LU1434522477) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R Cap. (BE6253597072) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R Cap. (LU1434522634) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Cap. (BE6286561889) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Cap. (LU1720117727) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Dis. (BE6286562895) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Dis. (LU1720117990) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Cap. (BE6286563901) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Cap. (LU1434522808) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Dis. (BE6286564917) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Dis. (LU1434522980) 

Candriam Sustainable World Bonds C Cap. (BE0945478197) Candriam Sustainable Bond Global C Cap. (LU1434523012) 

Candriam Sustainable World Bonds C Dis. (BE0945477181) Candriam Sustainable Bond Global C Dis. (LU1434523103) 
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Candriam Sustainable World Bonds I Cap. (BE0948752929) Candriam Sustainable Bond Global I Cap. (LU1434523285) 

Candriam Sustainable World Bonds R Cap. (BE6253608184) Candriam Sustainable Bond Global R Cap. (LU1434523442) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Cap. (BE6286583131) Candriam Sustainable Bond Global R2 Cap. (LU1720118295) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Dis. (BE6286584147) Candriam Sustainable Bond Global R2 Dis. (LU1720118022) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Cap. (BE6286585151) Candriam Sustainable Bond Global Z Cap. (LU1434523798) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Dis. (BE6286586167) Candriam Sustainable Bond Global Z Dis. (LU1434523871) 

Candriam Sustainable Europe C Cap. (BE0173540072) Candriam Sustainable Equity Europe C Cap. (LU1313771856) 

Candriam Sustainable Europe C Dis. (BE0945310457) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe I Cap. (BE6226284485) Candriam Sustainable Equity Europe I Cap. (LU1313772078) 

Candriam Sustainable Europe I Dis. (BE6226285490) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe R Cap. (BE6253598088) Candriam Sustainable Equity Europe R Cap. (LU1313772151) 

Candriam Sustainable Europe R2 Cap. (BE6286565922) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Cap. (LU1720118709) 

Candriam Sustainable Europe R2 Dis. (BE6286567944) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Dis. (LU1720118964) 

Candriam Sustainable Europe Z Cap. (BE6286568959) Candriam Sustainable Equity Europe Z Cap. (LU1313772318) 

Candriam Sustainable Europe Z Dis. (BE6286569965) Candriam Sustainable Equity Europe Z Dis. (LU1434525819) 

Candriam Sustainable North America C Cap. (BE0173901779) Candriam Sustainable Equity US C Cap. (LU2227857070) 

Candriam Sustainable North America C Dis. (BE0945318534) Candriam Sustainable Equity US C Dis. (LU2227857153) 

Candriam Sustainable North America I Cap. (BE0948753935) Candriam Sustainable Equity US I Cap. (LU2227857401) 

Candriam Sustainable North America I Dis. (BE6274046869) Candriam Sustainable Equity US I Dis. (LU2227857583) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6253606162) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858128) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6260800329) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858474) 

Candriam Sustainable North America R2 Cap. (BE6286570971) Candriam Sustainable Equity US R2 Cap. (LU2227858987) 

Candriam Sustainable North America R2 Dis. (BE6286571011) Candriam Sustainable Equity US R2 Dis. (LU2227859019) 

Candriam Sustainable North America Z Cap. (BE6286572027) Candriam Sustainable Equity US Z Cap. (LU2227859522) 

Candriam Sustainable North America Z Dis. (BE6286574049) Candriam Sustainable Equity US Z Dis. (LU2227859795) 

Candriam Sustainable Pacific C Cap. (BE0174191768) Candriam Sustainable Equity Pacific C Cap. (LU1434526460) 

Candriam Sustainable Pacific C Dis. (BE0945054808) Candriam Sustainable Equity Pacific C Dis. (LU1434526544) 

Candriam Sustainable Pacific I Cap. (BE0948756961) Candriam Sustainable Equity Pacific I Cap. (LU1434526627) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6253607178) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526890) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6260792245) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526973) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Cap. (BE6286575053) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Cap. (LU1720120515) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Dis. (BE6286576069) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Dis. (LU1720120788) 

Candriam Sustainable Pacific Z Cap. (BE6286577075) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Cap. (LU1434527278) 

Candriam Sustainable Pacific Z Dis. (BE6286578081) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Dis. (LU1434527351) 

Candriam Sustainable World C Cap. (BE0946893766) Candriam Sustainable Equity World C Cap. (LU1434527435) 

Candriam Sustainable World C Dis. (BE0946892750) Candriam Sustainable Equity World C Dis. (LU1434527518) 

Candriam Sustainable World I Cap. (BE6226272365) Candriam Sustainable Equity World I Cap. (LU1434527781) 

Candriam Sustainable World I Dis. (BE6226276408) Candriam Sustainable Equity World I Dis. (LU1434527864) 

Candriam Sustainable World R2 Cap. (BE6286579097) Candriam Sustainable Equity World R2 Cap. (LU1720121166) 

Candriam Sustainable World R2 Dis. (BE6286580103) Candriam Sustainable Equity World R2 Dis. (LU1720121323) 

Candriam Sustainable World Z Cap. (BE6286581119) Candriam Sustainable Equity World Z Cap. (LU1434528839) 

Candriam Sustainable World Z Dis. (BE6286582125) Candriam Sustainable Equity World Z Dis. (LU1434528912) 

 
Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen deelfonds wordt aan de hand van de volgende formule berekend, toe te passen op 
de bovenstaande modaliteiten: 
 

 
 

A =   
B X C 

D 
  
 

A = het aantal nieuwe aandelen 

B = het aantal aandelen in het over te nemen deelfonds 

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen deelfonds op datum van 08/07/2021 en berekend op 
09/07/2021 

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende deelfonds op datum van 08/07/2021 (09/07/2021 voor 
het deelfonds Candriam Sustainable Equity Pacific) en berekend op 09/07/2021  

 
Op basis van de beschikbare gegevens op het moment dat het fusievoorstel ingediend wordt, heeft de toepassing van de berekeningsmethode van de 
ruilverhouding tot gevolg dat elke belegger in het over te nemen deelfonds minstens één aandeel ontvangt van het overnemende deelfonds. 
 
De fusie gaat in op 12 juli 2021, behalve voor de fusie tussen Candriam Sustainable Pacific en Candriam Sustainable Equity Pacific, die ingaat op 13 juli 2021. 
 



 

11/16 

Indien de aandeelhouder als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het overnemende deelfonds 
kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te 
verkrijgen.     
C. Bevoegdheden:  
Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda. 

*** 
De besluiten zullen worden genomen conform de toepasbare regelgeving en de statuten.  
 

 
De raad van bestuur volgt de ontwikkeling van COVID-19 van nabij en heeft besloten de vergadering te houden zonder fysieke aanwezigheid om de blootstelling 
van de deelnemende partijen te beperken. Bijgevolg wordt de aandeelhouders hierbij meegedeeld dat zij de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen en hun 
rechten als aandeelhouders op de vergadering alleen kunnen uitoefenen via stemming bij volmacht.  
Om organisatorische redenen worden de aandeelhouders verzocht om voor het uitbrengen van hun stem het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te 
ondertekenen en per e-mail terug te sturen naar legal_fund_management@candriam.com, waar het uiterlijk op 2 juli 2021 om middernacht moet toekomen. 
 
Desgewenst kunnen de beleggers gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking verzoeken om de terugbetaling van hun r echten van 
deelneming zonder enige kosten (behalve de taksen en belastingen geheven doo r de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht).  
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en  het 
informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB. van 2012 zijn kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke 
verslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar bij Candriam Belgium. 
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VOLMACHTFORMULIER 

Candriam Sustainable – Ondernemingsnummer 0471.368.431 – Bevek naar Belgisch recht – ICBE, Kunstlaan 58, 1000 Brussel 

 
 

Door de Beheermaatschappij (Candriam Belgium – X. Dobbelstein, legal_fund_management@candriam.com) te ontvangen op uiterlijk 2 juli 2021. 
 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
In geval van een rechtspersoon, hiertoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eigenaar van de volgende aandelen / rechten van deelneming: 
 

Over te nemen deelfonds  Aantal aandelen 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap. (BE0943336116)  

Candriam Sustainable Euro Bonds C Dis. (BE0943335100)  

Candriam Sustainable Euro Bonds I Cap. (BE6226281457)  

Candriam Sustainable Euro Bonds I Dis. (BE6226279436)  

Candriam Sustainable Euro Bonds R Cap. (BE6253583908)  

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Cap. (BE6286553803)  

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Dis. (BE6286554819)  

Candriam Sustainable Euro Bonds Y Cap. (BE6226278420)  

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap. (BE6286555824)  

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Dis. (BE6286556830)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Cap. (BE0945493345)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Dis. (BE0945492339)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Cap. (BE0948755955)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Dis. (BE6226282463)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds L Cap. (BE6226283479)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R Cap. (BE6253584914)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Cap. (BE6286557846)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Dis. (BE6286558851)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Cap. (BE6286559867)  

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Dis. (BE6286560873)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap. (BE0945490317)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Dis. (BE0945489301)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds I Cap. (BE0948754941)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R Cap. (BE6253597072)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Cap. (BE6286561889)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Dis. (BE6286562895)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Cap. (BE6286563901)  

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Dis. (BE6286564917)  

Candriam Sustainable World Bonds C Cap. (BE0945478197)  

Candriam Sustainable World Bonds C Dis. (BE0945477181)  

Candriam Sustainable World Bonds I Cap. (BE0948752929)  

Candriam Sustainable World Bonds R Cap. (BE6253608184)  

Candriam Sustainable World Bonds R2 Cap. (BE6286583131)  

Candriam Sustainable World Bonds R2 Dis. (BE6286584147)  

Candriam Sustainable World Bonds Z Cap. (BE6286585151)  

Candriam Sustainable World Bonds Z Dis. (BE6286586167)  

Candriam Sustainable Europe C Cap. (BE0173540072)  

Candriam Sustainable Europe C Dis. (BE0945310457)  

Candriam Sustainable Europe I Cap. (BE6226284485)  

Candriam Sustainable Europe I Dis. (BE6226285490)  

Candriam Sustainable Europe R Cap. (BE6253598088)  

Candriam Sustainable Europe R2 Cap. (BE6286565922)  

Candriam Sustainable Europe R2 Dis. (BE6286567944)  

Candriam Sustainable Europe Z Cap. (BE6286568959)  

Candriam Sustainable Europe Z Dis. (BE6286569965)  

Candriam Sustainable North America C Cap. (BE0173901779)  
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Candriam Sustainable North America C Dis. (BE0945318534)  

Candriam Sustainable North America I Cap. (BE0948753935)  

Candriam Sustainable North America I Dis. (BE6274046869)  

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6253606162)  

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6260800329)  

Candriam Sustainable North America R2 Cap. (BE6286570971)  

Candriam Sustainable North America R2 Dis. (BE6286571011)  

Candriam Sustainable North America Z Cap. (BE6286572027)  

Candriam Sustainable North America Z Dis. (BE6286574049)  

Candriam Sustainable Pacific C Cap. (BE0174191768)  

Candriam Sustainable Pacific C Dis. (BE0945054808)  

Candriam Sustainable Pacific I Cap. (BE0948756961)  

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6253607178)  

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6260792245)  

Candriam Sustainable Pacific R2 Cap. (BE6286575053)  

Candriam Sustainable Pacific R2 Dis. (BE6286576069)  

Candriam Sustainable Pacific Z Cap. (BE6286577075)  

Candriam Sustainable Pacific Z Dis. (BE6286578081)  

Candriam Sustainable World C Cap. (BE0946893766)  

Candriam Sustainable World C Dis. (BE0946892750)  

Candriam Sustainable World I Cap. (BE6226272365)  

Candriam Sustainable World I Dis. (BE6226276408)  

Candriam Sustainable World R2 Cap. (BE6286579097)  

Candriam Sustainable World R2 Dis. (BE6286580103)  

Candriam Sustainable World Z Cap. (BE6286581119)  

Candriam Sustainable World Z Dis. (BE6286582125)  

  
Gelet op de oproeping tot de Vergadering van de hierna vermelde deelfondsen van Candriam Sustainable waarvan ondergetekende aandeelhouder / deelnemer 
is en die virtueel (zonder fysieke aanwezigheid) plaatsvindt op 9 juli 2021, om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten: 

 
AGENDA 

 
Fusie door overname 

 

De beleggers worden er attent op gemaakt dat het een grensoverschrijdende fusie betreft. 

 

Over te nemen deelfonds  Tijdstip Overnemend deelfonds (bevek naar Luxemburgs recht) 

Candriam Sustainable Euro Bonds 10:00 Candriam Sustainable Bond Euro 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds 10:15 Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds 10:30 Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 

Candriam Sustainable World Bonds 10:45 Candriam Sustainable Bond Global 

Candriam Sustainable Europe 11:00 Candriam Sustainable Equity Europe 

Candriam Sustainable North America 11:15 Candriam Sustainable Equity US 

Candriam Sustainable Pacific 11:30 Candriam Sustainable Equity Pacific 

Candriam Sustainable World 11:45 Candriam Sustainable Equity World 

 

A. Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de volgende documenten 
- Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de betrokken Raad (Raden) van Bestuur met de verplichte vermeldingen uit artikel 167 van het KB 

van 2012, ter griffie neer te leggen/neergelegd bij de ondernemingsrechtbank te Brussel. 

- Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 2012.  

- Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 2012. 

 Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.  

 De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en, in voorkomend 

geval, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen worden tevens ter 

beschikking gesteld van de beleggers op hetzelfde adres. 

B. Voorstel tot besluit: 
B.1. Fusievoorstel: 
Voorstel tot fusie door overname van alle passiva en activa van het volledige vermogen van het over te nemen deelfonds door het overnemende deelfonds, 

volgens de modaliteiten en voorwaarden beschreven in het fusievoorstel waarvan sprake in punt A.  

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen deelfonds.  

B.2. Ruilverhouding en vergoeding voor de beleggers van het over te nemen deelfonds:  
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 Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de formule hierna en van de uitgifte van aandelen in het overnemende deelfonds van hetzelfde 

type als deze die de beleggers van het over te nemen deelfonds voordien bezaten. Deze aandelen worden toegekend als vergoeding voor de overdracht van de 

activa en passiva van het over te nemen deelfonds aan de beleggers van dit over te nemen deelfonds, op basis van de netto-inventariswaarden en de daaruit 

voortvloeiende ruilverhouding, en op de volgende wijze: 

 

Over te nemen deelfonds  Overnemend deelfonds   

Candriam Sustainable Euro Bonds C Cap. (BE0943336116) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds C Dis. (BE0943335100) Candriam Sustainable Bond Euro C Dis. (LU1313769520) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Cap. (BE6226281457) Candriam Sustainable Bond Euro I Cap. (LU1313769793) 

Candriam Sustainable Euro Bonds I Dis. (BE6226279436) Candriam Sustainable Bond Euro I Dis. (LU1313769959) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R Cap. (BE6253583908) Candriam Sustainable Bond Euro R Cap. (LU1313770023) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Cap. (BE6286553803) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Cap. (LU1720116919) 

Candriam Sustainable Euro Bonds R2 Dis. (BE6286554819) Candriam Sustainable Bond Euro R2 Dis. (LU1720117057) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Y Cap. (BE6226278420) Candriam Sustainable Bond Euro C Cap. (LU1313769447) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap. (BE6286555824) Candriam Sustainable Bond Euro Z Cap. (LU1313770379) 

Candriam Sustainable Euro Bonds Z Dis. (BE6286556830) Candriam Sustainable Bond Euro Z Dis. (LU1434521230) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Cap. (BE0945493345) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C Dis. (BE0945492339) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Dis. (LU1313770536) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Cap. (BE0948755955) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Cap. (LU1313770619) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Dis. (BE6226282463) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Dis. (LU1313770700) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds L Cap. (BE6226283479) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Cap. (LU1313770452) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R Cap. (BE6253584914) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R Cap. (LU1313770882) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Cap. (BE6286557846) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Cap. (LU1720117487) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds R2 Dis. (BE6286558851) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R2 Dis. (LU1720117560) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Cap. (BE6286559867) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Cap. (LU1313771005) 

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds Z Dis. (BE6286560873) Candriam Sustainable Bond Euro Corporate Z Dis. (LU1434521743) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap. (BE0945490317) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Cap. (LU1434521826) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Dis. (BE0945489301) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Dis. (LU1434522048) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds I Cap. (BE0948754941) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Cap. (LU1434522477) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R Cap. (BE6253597072) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R Cap. (LU1434522634) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Cap. (BE6286561889) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Cap. (LU1720117727) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds R2 Dis. (BE6286562895) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R2 Dis. (LU1720117990) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Cap. (BE6286563901) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Cap. (LU1434522808) 

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds Z Dis. (BE6286564917) Candriam Sustainable Bond Euro Short Term Z Dis. (LU1434522980) 

Candriam Sustainable World Bonds C Cap. (BE0945478197) Candriam Sustainable Bond Global C Cap. (LU1434523012) 

Candriam Sustainable World Bonds C Dis. (BE0945477181) Candriam Sustainable Bond Global C Dis. (LU1434523103) 

Candriam Sustainable World Bonds I Cap. (BE0948752929) Candriam Sustainable Bond Global I Cap. (LU1434523285) 

Candriam Sustainable World Bonds R Cap. (BE6253608184) Candriam Sustainable Bond Global R Cap. (LU1434523442) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Cap. (BE6286583131) Candriam Sustainable Bond Global R2 Cap. (LU1720118295) 

Candriam Sustainable World Bonds R2 Dis. (BE6286584147) Candriam Sustainable Bond Global R2 Dis. (LU1720118022) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Cap. (BE6286585151) Candriam Sustainable Bond Global Z Cap. (LU1434523798) 

Candriam Sustainable World Bonds Z Dis. (BE6286586167) Candriam Sustainable Bond Global Z Dis. (LU1434523871) 

Candriam Sustainable Europe C Cap. (BE0173540072) Candriam Sustainable Equity Europe C Cap. (LU1313771856) 

Candriam Sustainable Europe C Dis. (BE0945310457) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe I Cap. (BE6226284485) Candriam Sustainable Equity Europe I Cap. (LU1313772078) 

Candriam Sustainable Europe I Dis. (BE6226285490) Candriam Sustainable Equity Europe C Dis. (LU1313771930) 

Candriam Sustainable Europe R Cap. (BE6253598088) Candriam Sustainable Equity Europe R Cap. (LU1313772151) 

Candriam Sustainable Europe R2 Cap. (BE6286565922) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Cap. (LU1720118709) 

Candriam Sustainable Europe R2 Dis. (BE6286567944) Candriam Sustainable Equity Europe R2 Dis. (LU1720118964) 

Candriam Sustainable Europe Z Cap. (BE6286568959) Candriam Sustainable Equity Europe Z Cap. (LU1313772318) 

Candriam Sustainable Europe Z Dis. (BE6286569965) Candriam Sustainable Equity Europe Z Dis. (LU1434525819) 

Candriam Sustainable North America C Cap. (BE0173901779) Candriam Sustainable Equity US C Cap. (LU2227857070) 

Candriam Sustainable North America C Dis. (BE0945318534) Candriam Sustainable Equity US C Dis. (LU2227857153) 

Candriam Sustainable North America I Cap. (BE0948753935) Candriam Sustainable Equity US I Cap. (LU2227857401) 

Candriam Sustainable North America I Dis. (BE6274046869) Candriam Sustainable Equity US I Dis. (LU2227857583) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6253606162) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858128) 

Candriam Sustainable North America R Cap. (BE6260800329) Candriam Sustainable Equity US R Cap. (LU2227858474) 
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Candriam Sustainable North America R2 Cap. (BE6286570971) Candriam Sustainable Equity US R2 Cap. (LU2227858987) 

Candriam Sustainable North America R2 Dis. (BE6286571011) Candriam Sustainable Equity US R2 Dis. (LU2227859019) 

Candriam Sustainable North America Z Cap. (BE6286572027) Candriam Sustainable Equity US Z Cap. (LU2227859522) 

Candriam Sustainable North America Z Dis. (BE6286574049) Candriam Sustainable Equity US Z Dis. (LU2227859795) 

Candriam Sustainable Pacific C Cap. (BE0174191768) Candriam Sustainable Equity Pacific C Cap. (LU1434526460) 

Candriam Sustainable Pacific C Dis. (BE0945054808) Candriam Sustainable Equity Pacific C Dis. (LU1434526544) 

Candriam Sustainable Pacific I Cap. (BE0948756961) Candriam Sustainable Equity Pacific I Cap. (LU1434526627) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6253607178) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526890) 

Candriam Sustainable Pacific R Cap. (BE6260792245) Candriam Sustainable Equity Pacific R Cap. (LU1434526973) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Cap. (BE6286575053) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Cap. (LU1720120515) 

Candriam Sustainable Pacific R2 Dis. (BE6286576069) Candriam Sustainable Equity Pacific R2 Dis. (LU1720120788) 

Candriam Sustainable Pacific Z Cap. (BE6286577075) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Cap. (LU1434527278) 

Candriam Sustainable Pacific Z Dis. (BE6286578081) Candriam Sustainable Equity Pacific Z Dis. (LU1434527351) 

Candriam Sustainable World C Cap. (BE0946893766) Candriam Sustainable Equity World C Cap. (LU1434527435) 

Candriam Sustainable World C Dis. (BE0946892750) Candriam Sustainable Equity World C Dis. (LU1434527518) 

Candriam Sustainable World I Cap. (BE6226272365) Candriam Sustainable Equity World I Cap. (LU1434527781) 

Candriam Sustainable World I Dis. (BE6226276408) Candriam Sustainable Equity World I Dis. (LU1434527864) 

Candriam Sustainable World R2 Cap. (BE6286579097) Candriam Sustainable Equity World R2 Cap. (LU1720121166) 

Candriam Sustainable World R2 Dis. (BE6286580103) Candriam Sustainable Equity World R2 Dis. (LU1720121323) 

Candriam Sustainable World Z Cap. (BE6286581119) Candriam Sustainable Equity World Z Cap. (LU1434528839) 

Candriam Sustainable World Z Dis. (BE6286582125) Candriam Sustainable Equity World Z Dis. (LU1434528912) 

 

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen deelfonds wordt aan de hand van de volgende formule berekend, toe te passen op 
de bovenstaande modaliteiten: 
 

 
 

A =   
B X C 

D 
  
 

A = het aantal nieuwe aandelen 

B = het aantal aandelen in het over te nemen deelfonds 

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen deelfonds op datum van 08/07/2021 en berekend op 
09/07/2021 

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemend deelfonds op datum van 08/07/2021 (09/07/2021 voor het 
deelfonds Candriam Sustainable Equity Pacific) en berekend op 09/07/2021  

 
Op basis van de beschikbare gegevens op het moment dat het fusievoorstel ingediend wordt, heeft de toepassing van de berekeningsmethode van de 
ruilverhouding tot gevolg dat elke belegger in het over te nemen deelfonds minstens één aandeel ontvangt van het overnemende deelfonds. 
 
De fusie gaat in op 12 juli 2021, behalve voor de fusie tussen Candriam Sustainable Pacific en Candriam Sustainable Equity Pacific, die ingaat op 13 juli 2021. 
Indien de aandeelhouder als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het overnemende deelfonds 
kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te 
verkrijgen.     
 
C. Bevoegdheden:  
 Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda. 

 

Duidt als bijzondere gevolmachtigde met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan: 

De voorzitter van de vergadering 

teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen op de hiervoor uiteengezette Algemene Vergadering(en) waarin ondergetekende aandeelhouder is, aan alle 
beraadslagingen en alle stemmingen deel te nemen, en te stemmen in overeenstemming met de onder de titel STEMMING hierna gegeven instructies, evenals 
alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, te doen wat nodig is.  Indien geen duidelijke instructies voor de 
uitoefening van het stemrecht worden gegeven, zal de aldus aangeduide gevolmachtigde alle voornoemde punten goedkeuren. 

 
EN / OF 

 

geeft, indien geen gevolmachtigde wordt aangeduid of de gevolmachtigde afwezig is, volmacht aan een lid van de raad van bestuur van de bevek / de 
beheermaatschappij van de bij de operatie betrokken GBF’s met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(de naam mag blanco gelaten worden) 
 
teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen op de hiervoor uiteengezette Algemene Vergadering(en) waarin ondergetekende aandeelhouder is, aan alle 
beraadslagingen en alle stemmingen deel te nemen, en te stemmen in overeenstemming met de onder de titel STEMMING hierna gegeven instructies, evenals 
alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, te doen wat nodig is.  Indien geen duidelijke instructies voor de 
uitoefening van het stemrecht worden gegeven, zal de aldus aangeduide gevolmachtigde alle voornoemde punten goedkeuren. 
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STEMMING(1) 

 

Hetzij 
Algemene goedkeuring van alle punten op de agenda:     JA NEE ONTHOUDING 
  
Hetzij 
Goedkeuring van voorstel B.1.     :   JA NEE ONTHOUDING  
Goedkeuring van voorstel B.2.     :   JA NEE ONTHOUDING  
Goedkeuring van voorstel C.     :    JA NEE ONTHOUDING  

 
Deze volmacht geldt ook voor elke andere Vergadering die eventueel met dezelfde agenda wordt bijeengeroepen. 
 
Opgemaakt te…………………………., op …………………………..2021. 
 

 

Handtekening(2): 

 

                                                 
  1     Aandeelhouders die meerdere algemene vergaderingen willen bijwonen en hun steminstructies afzonderlijk per deelfonds willen g even, worden 
verzocht voor elk deelfonds een apart volmachtformulier in te vullen.  

  2     Handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding ‘Goed voor volmacht’.  



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1313769447  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.82% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1313769520  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.83% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1313770452  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.81% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Corporates (Total Return).De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 2,1 -2,0 5,8 2,0

Index 2,4 -1,3 6,3 2,7
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1313770536  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.90% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Corporates (Total Return).De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1434521826  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.61% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1434522048  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.61% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse I - Uitkeringsaandelen: LU1313770700  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Corporates (Total Return).De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1313769793  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Uitkeringsaandelen: LU1313769959  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 3,1 1,0 -0,9 5,8 3,3

Index 3,3 0,6 0,4 6,0 4,1
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1313770619  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Corporates (Total Return).De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 5,0 2,5 -1,6 6,2 2,4

Index 4,7 2,4 -1,3 6,3 2,7
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1434522477  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.31% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Fonds 0,3 -0,7 0,4 0,0

Index -0,1 -0,1 0,4 0,2
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1313770882  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.59% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Corporates (Total Return).De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 2,4 -1,8 6,0 2,3

Index 2,4 -1,3 6,3 2,7
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1313770023  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.49% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 1,1 -0,9 6,2 3,2

Index 0,6 0,4 6,0 4,1
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1434522634  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.43% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Uitkeringsaandelen: LU1720116836  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 

afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.48% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index:iBoxx EUR Overall (Total Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op 
de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen 
daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720117487  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.36% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Corporates (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720117560  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.36% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Corporates (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 6,3 2,5

Index 6,3 2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

%

 



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720116919  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.36% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall (Total Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720117057  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.36% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall (Total Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720117727  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.31% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1313771005  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Corporates (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 2,8 -1,3 6,5 2,7

Index 2,4 -1,3 6,3 2,7
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1313770379  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall (Total Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 1,2 -0,6 6,5 3,6

Index 0,6 0,4 6,0 4,1
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Corporate, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434521743  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) met een rating van minstens 
BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. 
uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 

de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Corporates (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Corporates (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Fonds -1,3 6,5 2,7

Index -1,3 6,3 2,7
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1434522808  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro Short Term, een compartiment van de bevek Candriam 
Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434522980  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties), hoofdzakelijk uit het 
kortlopende segment, met een rating van minstens BBB-/Baa3 (of 
gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau (nl. uitgiften van goede 
kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

Het fonds heeft een duration, d.w.z. rentegevoeligheid, van maximaal 
drie jaar. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 5% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR met een looptijd tussen 1 
en 3 jaar. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van het 
fonds tussen 0% en 0,6%, wat overeenkomt met beperkte tot gematigde 
afwijkingen voor een fonds met kortlopende obligaties. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen twee jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return). De index zal in de loop van 
de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Euro, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434521230  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldeffecten, uitgegeven door 
emittenten uit de privésector (bedrijven) en de publieke sector (staten, 
internationale en supranationale organisaties) met een rating van 
minstens BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig), toegekend door een ratingbureau 
(nl. uitgiften van goede kwaliteit), of als gelijkwaardig beschouwd door de 
beheersvennootschap. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): iBoxx EUR Overall (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade obligaties uitgedrukt in EUR. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 
 Liquiditeitsrisico: het fonds mag beleggen in effecten en/of 
marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden 
minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen 
redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.11% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: iBoxx EUR Overall (Total Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1434523012  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.87% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return).De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder 
dat dit echter een grote impact heeft op de strategie.De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1434523103  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.86% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return).De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder 
dat dit echter een grote impact heeft op de strategie.De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1434523285  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.42% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return).De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder 
dat dit echter een grote impact heeft op de strategie.De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -5,6 2,3 9,3 0,1

Index -5,7 3,8 8,8 0,2

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

%

 



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1434523442  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.61% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return).De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder 
dat dit echter een grote impact heeft op de strategie.De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720118295  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return). De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, 
zonder dat dit echter een grote impact heeft op de strategie. De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720118022  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.41% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return). De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, 
zonder dat dit echter een grote impact heeft op de strategie. De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is opgegeven, 
betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een 
bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434523871  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.12% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van 
de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om 
een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het 
jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het 
verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return). De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, 
zonder dat dit echter een grote impact heeft op de strategie. De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Bond Global, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1434523798  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door elk type 
emittent op de wereldwijde obligatiemarkten, met een rating van 
minimaal BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) van een van de ratingbureaus op 
het moment van aankoop. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van 
een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde 
analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief 
voor de risico’s en opportuniteiten op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan 
het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van 
specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde 
indicatoren in de analyse van emittenten en effecten.Het fonds heeft ook 
tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op 
ecologische en sociale doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het 
fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen 
dan die van de benchmark (voor bedrijfsemittenten), en om 10% (en 20% 
tegen eind 2025) van zijn activa te beleggen in groene obligaties (d.w.z. 
obligaties die specifiek zijn ontworpen om specifieke klimaatgerelateerde 
of milieuprojecten te ondersteunen). 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van 
ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij 
wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame 
doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de 
belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van deze 
analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en 
fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.Wanneer 
het fonds belegt in effecten van overheidsemittenten, dan worden deze 
geselecteerd op basis van hun ESG-score, die verkregen is door middel 
van een intern ontwikkelde analyse van hun beheer van het menselijk, 
sociaal, natuurlijk en economisch kapitaal. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met 
emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel 
de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn 
waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit 
en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten 
over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index Unhedged EUR (Total Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
investment grade multideviezenobligaties in wereldwijde markten met 
vastrentende effecten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van 
de emittenten van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen 
in de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het 
fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 0,4% en 1,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van 
het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de 
benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld op te nemen binnen drie jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het 
fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze 
» belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico’s 
die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op 
een adequate wijze door de indicator worden bestreken: 
 Kredietrisico: het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke 
blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het 
geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het 
fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van 
emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven. 
 Tegenpartijrisico: aangezien het fonds gebruik mag maken van 
derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld 
(OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het 
onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds 
na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk 
worden afgedekt door zekerheden te ontvangen. 
 Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten: hun 
gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende 
waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect 
dat eruit voortvloeit.  In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect 
zijn.  Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in 
uitzonderlijke marktomstandigheden. 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-5-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.12% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei 
van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de 
belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen 
van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan variëren 
van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit 
cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende bank 
worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-
/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander 
fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Unhedged EUR (Total 
Return). De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, 
zonder dat dit echter een grote impact heeft op de strategie. De getoonde 
prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die 
van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van 
Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen 
worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere 
bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in 
aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in 
aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds 
overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die 
bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en 
de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen 
verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te 

allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze 
documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde 
autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in 
elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. 
Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan 
van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de 
samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de 
beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de 
afweging van de risico’s en impact op het vlak van duurzaamheid zijn 
beschikbaar op de website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld. 
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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1313771856  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen 

worden afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.84% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI Europe (Net Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 10,4 -10,3 30,1 2,8

Index 10,2 -10,6 26,0 -3,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1313772151  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen 

worden afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.00% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI Europe (Net Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 11,5 -9,5 31,2 3,7

Index 10,2 -10,6 26,0 -3,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1313771930  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen 

worden afgehouden voordat het wordt belegd. 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.84% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het 
totaalbedrag van de verwachte kosten omdat er onvoldoende 
historische gegevens zijn om een bruikbare aanwijzing te 
verschaffen over de lopende kosten. Het jaarverslag voor ieder 
financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte 
kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van 
de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI Europe (Net Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1313772078  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.75% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI Europe (Net Return).De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 0,5 11,5 -9,3 31,5 3,9

Index 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720118964  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI Europe (Net Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 3,9

Index -3,3

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

%

 



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720118709  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI Europe (Net Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1313772318  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2015. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI Europe (Net Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 12,1 -8,8 32,3 4,5

Index 10,2 -10,6 26,0 -3,3

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

 



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Europe, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434525819  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of 
de hoofdactiviteiten gevestigd zijn in Europa. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis 
van een economische/financiële analyse en Candriams zelf 
ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and 
governance), beide indicatief voor de risico’s en opportuniteiten 
op lange termijn. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te 
dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen 
aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van 
de benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds 
een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten 
op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig 
zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor 
controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid 
aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste 
stakeholders.Het resultaat van deze analyse vormt de basis om 
het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te 
begeleiden bij hun portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van 
gesprekken met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of 
geringe bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening 
is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk 
zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en 
markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke 

emittenten over kortere periodes beter presteren dan 
duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus 
van Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als 
voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Europe (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering 
wordt gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties 
van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in 
ontwikkelde markten in Europa. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote 
deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in 
de benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze 
benchmark toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille 
ten opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om 
te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te 
beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de 
benchmark.In normale marktomstandigheden ligt de verwachte 
tracking error van het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog 
tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de 
prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de 
benchmark.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de 
afwijkingen ten opzichte van de benchmark.De effectieve 
tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden 
(volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan 
bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes 
jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van 
het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn 
referentiekader.  De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte 
waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse richting. 

 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare 
indicatie van het toekomstige risicoprofiel. 
 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende 
risico’s die van wezenlijke relevantie zijn en die niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
worden bestreken: 
 Nihil 

 
 

  



 

 

Click here to enter text. 
Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de 
vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN 

HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de 
potentiële groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen 
dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van 
het voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en 
kan variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet 
in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de 
depothoudende bank worden aangerekend en behalve in de 
gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om 
rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen 
op www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige 
kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI Europe (Net Return). De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote 
impact heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of 
meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige 
index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te 
verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een 
compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de 
periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke 
compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën 
worden in het prospectus gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de 
geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn 
financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste 
kunnen worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 
website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar 

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land 
waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere 
taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle 
andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde 
plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het 
fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van 
de belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een 
beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden 
berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico’s 
en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de 
website van Candriam via de link 
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1434526544  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.84% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index:MSCI Pacific (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1434526460  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.84% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index:MSCI Pacific (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Fonds 19,7 -15,6 17,4 0,7

Index 20,4 -14,3 18,6 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1434526627  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.75% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index:MSCI Pacific (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -14,6 18,7 1,8

Index -14,3 18,6 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1434526890  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.09% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index:MSCI Pacific (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 20,6 -14,9 18,3 1,4

Index 20,4 -14,3 18,6 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU1434526973  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.00% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI Pacific (Net Return)EUR.De index zal in de loop van de 
tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact 
heeft op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere 
jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor 
het (de) overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -9,1 21,9 -2,1

Index -7,6 21,8 2,2
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720120515  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: JPY. 

Index: MSCI Pacific (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 18,8 1,8

Index 18,6 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720120788  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: JPY. 

Index: MSCI Pacific (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

Als er voor een jaar na het oprichtingsjaar geen resultaat is 
opgegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens zijn om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van dit resultaat te verschaffen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434527351  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index: MSCI Pacific (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity Pacific, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1434527278  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of het 
voornaamste deel van hun activiteiten gevestigd zijn in de regio van 
de Stille Oceaan, hoofdzakelijk Japan, Singapore, Hongkong, Nieuw-
Zeeland, Australië. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 

bijdrage aan het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI Pacific (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in ontwikkelde 
markten in de Pacifische regio. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2016. 

Valuta: JPY. 

Index: MSCI Pacific (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Index 20,4 -14,3 18,6 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU2227857153  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.74% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU2227857070  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.74% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU2227857401  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.65% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index:S&P 500 (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Uitkeringsaandelen: LU2227857583  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.65% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU2227858474  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.85% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: EUR. 

Index:S&P 500 (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R - Kapitalisatieaandelen: LU2227858128  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.85% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index:S&P 500 (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU2227858987  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.65% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU2227859019  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.65% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU2227859522  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity US, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU2227859795  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Het fonds heeft geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): S&P 500 (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt 
gebruik van een benchmark als referentie. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van 
aandelen van bedrijven met grote beurskapitalisaties in de markt van 
de VS en omvat 500 bedrijven. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om in 
alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde 
verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen.In 
normale marktomstandigheden ligt de verwachte tracking error van 
het fonds tussen 2% en 6%, wat middelhoog tot hoog is. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2020. 

Valuta: USD. 

Index: S&P 500 (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1434527435  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.85% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI World (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). De prestaties getoond vóór 2017 zijn 
die van Candriam Equities L Sustainable World C 
Cap.[LU0113400328], opgenomen op 24/03/2017. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -1,2 11,3 20,6 16,3 7,5 9,2 1,7 -6,5 27,5 7,2

Index -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse C - Uitkeringsaandelen: LU1434527518  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  1.92% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI World (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). De prestaties getoond vóór 2017 zijn 
die van Candriam Equities L Sustainable World D 
Dis.[LU0113400591], opgenomen op 24/03/2017. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -0,8 11,8 21,1 16,8 7,9 9,0 1,6 -6,5 27,5 7,2

Index -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

 



 

 

Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Uitkeringsaandelen: LU1434527864  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.75% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fonds -5,5 28,9 8,4

Index -4,1 30,0 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU1434527781  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.75% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index:MSCI World (Net Return).De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie.De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). De prestaties getoond vóór 2017 zijn 
die van Candriam Equities L Sustainable World I 
Cap.[LU0133360593], opgenomen op 24/03/2017. 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 0,3 13,0 22,5 18,1 9,2 10,4 2,8 -5,5 28,9 8,4

Index -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Uitkeringsaandelen: LU1720121323  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse R2 - Kapitalisatieaandelen: LU1720121166  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  3.50% 

Uitstapvergoeding  Nihil 

Switchkosten  Nihil  

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.72% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Kapitalisatieaandelen: LU1434528839  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.  

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat in december 2020 werd afgesloten, en kan 
variëren van jaar tot jaar. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als 
richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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Index -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3
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Click here to enter text. 

 

 

 

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

 

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. 

Candriam Sustainable  Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable  
Klasse Z - Uitkeringsaandelen: LU1434528912  
Bevoegde autoriteit:De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

Beheersmaatschappij: Candriam Luxembourg 
 

 
 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID  
       Belangrijkste verhandelde activa: 

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de 
hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn. 

Beleggingsstrategie: 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de 
benchmark. 

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen.Eerst wordt het in 
aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - 
environmental, social and governance) bepaald met behulp van 
Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse.Daarna stellen we op 
basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt 
met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het 
bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, 
correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief 
beleggingskader.Met dit kader kan het beheerteam de verwachte 
risico’s en rendementen berekenen via wiskundige modellen die 
gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en 
risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die 
rekening houdt met deze verwachte risico’s en rendementen en met 
andere criteria. 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen 
aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van specifieke streefcijfers alsook de integratie van 
klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en 
effecten.Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een 
positieve impact te hebben op ecologische en sociale 
doelstellingen.Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale 
broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de 
benchmark. 

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een 
combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis 
van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze 
doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses. 

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, 
waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten 
bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders.Het resultaat van 
deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te 
definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun 
portefeuilleconstructie. 

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken 
met emittenten. 

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde 
emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe 
bijdrage aan het bereiken van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.Hoewel de beheerder van mening is 
dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen 
verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op 
korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere 
periodes beter presteren dan duurzamere emittenten. 

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van 
Candriam. 

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor 
risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige 
financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) 

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt 
gewerkt met een benchmark. 

Omschrijving van de benchmark:De index meet de prestaties van het 
segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met 
ontwikkelde markten. 

Gebruik van de benchmark: 

- als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel 
van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de 
benchmark.Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark 
toegelaten, 

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, 

- om prestaties te vergelijken. 

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark: 

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te 
beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in 
dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark.In 
normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van 
het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%. 

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties 
van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark.Hoe 
hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van 
de benchmark.De effectieve tracking error hangt vooral af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële 
instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking 
error. 

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in 
Luxemburg. 

Bestemming van de inkomsten: Uitkering. 

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar. 
 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL 
Click here to enter text. 

 

 

 Lager risico  Hoger risico  

 
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het 
fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader.  De 
volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van 
het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse 
richting. 
 Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
van het toekomstige risicoprofiel. 

 De weergegeven categorie kan in de tijd variëren. 
 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « 
risicoloze » belegging. 
 Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming 
geboden. 
 

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende 
risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet 
noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator 
wordt bestreken: 
 Modelrisico: de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, 
worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve 
modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend 
blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. 

 

 

  



 

 

Click here to enter text. 

Candriam Luxembourg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn. 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13-3-2021. 
 

 

 

KOSTEN   
Click here to enter text.   

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN 

AANGEREKEND 

Instapvergoeding  Nihil 

Uitstapvergoeding  Nihil 

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN 

ONTTROKKEN  

Lopende kosten  0.20% 

KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET 

FONDS WORDEN ONTTROKKEN  

Prestatievergoeding  Nihil  

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de 
beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële 
groei van de belegging. 

Instap- en uitstapvergoedingen: 

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat 
de belegger in sommige gevallen minder moet betalen. 

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen 
vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur. 

Lopende kosten: 

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag 
van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens 
zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende 
kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens 
over de exact gemaakte kosten bevatten. 

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in 
dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de depothoudende 
bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds 
instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van 
een ander fonds te kopen/verkopen. 

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de 
overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op 
www.candriam.com. 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 
Click here to enter text.  

 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in 
het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017. 

Valuta: EUR. 

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd 
waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft 
op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren 
kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) 
overeenstemmende jaar (jaren). 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
 

  
Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment 
van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke 
verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. 
De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus 
gespecificeerd. 

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden 
omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde 
compartiment of in aandelen van een categorie van een ander 
compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria 
en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon 
verkrijgbaar zijn. 

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, 
verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen 
worden gelegd. 

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het 
prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek 
kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de 
Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de 

website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar in 
elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar 
het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in 
de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere 
praktische informatie, met inbegrip van de meest recente 
aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen. 

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds 
kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de 
belegger. 

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van 
de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van 
hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid 
aansluit bij de afweging van de risico’s en impact op het vlak van 
duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de 
link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf. 

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking 
gesteld. 
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