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 Dit document is bedoeld voor marketingdoeleinden. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus (in het Engels) door, voor u beslist in dit 
Compartiment te investeren. 
 

Doelstelling en beleggingsbeleid                                                 
Doelstellingen 
Op zoek naar vermogenswinst op lange termijn door wereldwijde 
belegging in een gediversifieerde portefeuille. 
 
Beleggingsbeleid 
Het compartiment zal voornamelijk beleggen in schuldbewijzen en 
aandelen van ondernemingen. Er wordt belegd zonder enige 
geografische of sectoriële beperkingen. 
 

Het compartiment kan maximaal 100% beleggen in schuldbewijzen. 
Schuldbewijzen en vergelijkbare effecten kunnen door staten, 
ondernemingen of andere entiteiten zijn uitgegeven. Minimaal 
85% van deze schuldbewijzen hebben een “Investment Grade”-
rating van een erkend ratingbureau (bijvoorbeeld Standard & 
Poors). Indien de schuldbewijzen geen rating hebben, wordt de 
rating van de uitgever van het bewijs in aanmerking genomen. 
 

Het compartiment kan maximaal 70% beleggen in aandelen van 
ondernemingen. 
 

Maximaal 60% van de netto activa kan worden belegd in aandelen 
van ondernemingen die in een lidstaat van de Europese Unie, 
Noorwegen of Zwitserland hun maatschappelijke zetel hebben of 
het merendeel van hun activiteiten uitvoeren. Tevens kan 
maximaal 50% worden belegd in aandelen van ondernemingen die 
hun maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten van Amerika 
hebben of daar het merendeel van hun activiteiten uitvoeren. 
 

Maximaal 20% van de activa van het compartiment kan worden 
belegd in aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel 
hebben of het merendeel van hun activiteiten uitvoeren in andere  

dan in de voorgaande alinea’s vermelde gebieden. Beleggingen in 
aandelen van bedrijven die in China gevestigd zijn, mogen niet 
meer dan 5% van de netto activa bedragen. 
 

Maximaal 10 % van de netto activa kan worden belegd in 
beleggingsfondsen. 
 

Het compartiment kan, afhankelijk van de marktsituatie, liquide 
activa zoals contanten en/of equivalente activa bevatten. 
 

Het compartiment kan tevens gebruikmaken van afgeleide 
producten voor dekkingsdoeleinden of om de risicopositie van de 
portefeuille te optimaliseren. 
 

De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder 
gebruik te maken van een referentiebenchmark. 
 

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. 
 

De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag 
in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke 
volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent 
gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van 
zijn aandelen te vragen, in uitzonderlijke gevallen kan worden 
beperkt of opgeschort. 
 
De aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst 
worden herbeleg. 
 
Aanbeveling 
Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn 
hun geld binnen 8 jaar op te nemen. 
 
 
 

 

Risico- en rendementsindicator  
 

 
  Wat betekent deze synthetische indicator? 
 De aandelen van klasse A zijn ondergebracht in categorie 5 

omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan 
hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de 
kans op winst hoog kunnen zijn. 

 De risicocategorie is bepaald op basis van gesimuleerde 
gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het 
toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en 
opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en 
de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd 
veranderen. 

 De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije 
belegging. 

 Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging 
gegarandeerd. 

 
Welke belangrijke risico’s worden niet op adequate wijze 
vastgelegd door de synthetische indicator? 

 De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in 
aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan 
bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de 
intresten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de 
schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot 
aanzienlijke of zelfs volledig verlies van de waarde van de 
beleggingen in deze schuldinstrumenten. 

 De belegging in aandelen brengt een emittentenrisico met zich 
mee aangezien het uitgevende bedrijf failliet kan gaan. Dit kan 
leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde 
van de beleggingen in deze instrumenten. 

 Door de belegging in opkomende markten wordt het 
compartiment blootgesteld aan risico’s die verband houden 
met politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteit of 
onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de 
waarde van de beleggingen of zelf de eigendomstitel van het 
compartiment in vraag kunnen stellen. 

 Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een 
belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen 
situatie en specifieke huidige en toekomstige 
omstandigheden. 

 Gelieve de Essentiële Beleggingsinformatie te lezen alvorens 
in het fonds te investeren.



                                                                                        
Capertino Sicav Flexible Allocation A (EUR) – 28/02/2022 

         Een compartiment van de BEVEK Capertino Sicav, met domicilie in Luxemburg en met als beheersvennootschap IFP Investment Management S.A.        
 

 

Gerealiseerd Rendement (in %)  
               

Sinds start (actuarieel) 29.12% 
MTD -1.79% 

 Laatste 3M -7.67% 
Laatste 6M -7.52% 

Kalenderjaar -8.39% 
De rendementen voor een periode kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden gecumuleerd. 
 
De behaalde resultaten en de rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis en zijn uitgedrukt in de munt van het 
Compartiment. Deze cijfers houden rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de in- en uitstapvergoedingen. 
De behaalde resultaten en rendementsgegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. 
  

 
 

Kosten 
Max instapvergoeding  3.00% 
Uitstapvergoeding   0.00% 
Swing Pricing   neen 
Lopende kosten   1.89% 
Max beheersvergoeding per jaar 1.00% 
Max adviesvergoeding per jaar 0.30% 
Prestatie gerelateerde vergoeding  0.00% 
Bronheffing  
Kapitalisatieklassen  Ja 

Bronheffing & Vennootschapstaks* 30.00% 
Beurstaks terugkoop (max 4000 EUR) 1.32%  

 

Kerngegevens 
ISIN-Code    LU1706177547 
Domicilie van het Fonds  Luxemburg 
Fondsencategorie   Gemengd, Internationaal 
Gebruik van de opbrengsten  Kapitalisatie 
Startdatum   28/02/2018 
Inventariswaarde op 28/02/2022 129.12 EUR 
Netto activa op 28/02/2022  44.86 miljoen EUR 
 

 
 

 
 

 

Evolutie van de NIW (EUR) 
Bron Refinitiv - Het behaalde resultaat uit het verleden is geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. 
 

 
 
Bronheffing & Vennootschapstaks* - zie pagina 4 ‘Heffing Belasting’ 
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Aandelen per land/regio 

 

Aandelen per sector 

 

Vastrentend per land/regio 

 
 

Vastrentend per maturiteit 

 
 

Spreiding volgens type activa  

      
Bron grafieken en tabellen: IFP Investment Management S.A 

Muntspreiding 

 

 
Beheersvennootschap  
IFP Investment Management S.A., 
6B, Route de Trèves, 
L-2633 Senningerberg, Luxemburg 
Telefoon: +352 422 611 364 
www.ifpim.lu  

Beleggingsvennootschap                                              
Capertino Sicav,  
14,Boulevard Royal, 
L-2449 Luxemburg, Luxemburg 
Telefoon: +352 499 241 

Over de Beheersvennootschap 
IFP Investment Management S.A., een onafhankelijk, klantgericht 
familiebedrijf is opgericht in 2007 en is een gespecialiseerde financiële 
instelling gevestigd in Zwitserland en in Europa. IFP IM heeft in de loop der 
jaren zijn activiteiten gediversifieerd in de volgende diensten: trading 
activiteiten, activabeheer en beleggingsfondsen. 

Depositobank 
Banque de Luxembourg S.A.,  
14, Boulevard Royal,  
L-2449 Luxemburg, Luxemburg 
Telefoon: +352 499 241
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Informatie voor Belgische beleggers: 
Het Compartiment, dat een onbeperkte looptijd heeft, is geregistreerd om te worden verkocht aan alle beleggers in België. Eventuele klachten 
kunnen gericht worden aan Capertino Sicav, 14, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg of aan de Ombudsman voor financiële aangelegenheden 
(Ombudsfin) door gebruik te maken van de procedure die beschreven staat op de volgende website www.ombudsfin.be, Tel: +322 545 77 70. 
De netto-inventariswaarde van het Compartiment staat gepubliceerd op www.fundinfo.com. 
 

Heffing belasting:  
Voor private beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting: 

Bronheffing: Voor kapitalisatiedeelbewijzen is de potentiële kapitaalwinst onderhevig aan een bronheffing van 30%. Deze heffing is 
van toepassing in verschillende situaties: 

Distributieklassen: bronheffing van 30% op (potentiële) dividenden; 
Kapitalisatieklassen: bronheffing van 30% op de meerwaarde bij terugkoop. Deze heffing is van toepassing aangezien het 
Compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in obligaties, zie spreiding volgens type activa onderaan pagina 3.  

Voor individuen die de deelbewijzen aanhouden als een professionele belegging zullen gelijkaardige regels van toepassing zijn zoals die van 
toepassing zijn op institutionele beleggers. 
Voor Belgische ondernemingen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting: 

Bronheffing en vennootschapsbelasting: - Dividenden zijn over het algemeen onderworpen aan een bronheffing van 30% die evenwel 
kan worden gecrediteerd tegen de uiteindelijke vennootschapsbelastingverplichting en eventuele te veel betaalde bedragen kunnen 
worden terugbetaald aan de onderneming. - Dividenden en kapitaalwinsten zijn over het algemeen onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting tegen het standaardtarief. Verliezen en afschrijvingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. - Een belegging in 
kapitalisatiedeelbewijzen van dit Compartiment moet afgetrokken worden van de notionele interest-berekeningsbasis. - Een belegging 
in deelbewijzen van dit Compartiment kan de toepassing van de verlaagde tarieven op de vennootschapsbelasting in gevaar brengen. 
De bovenstaande informatie is van algemeen aard en is gebaseerd op de huidige belastingwetgeving, die aan wijzigingen onderhevig 
kan zijn. 

Beurstaks: Een particuliere belegger kan onderworpen worden aan de beurstaks wanneer hij beleggingsproducten koopt of verkoopt. De taks 
op beursverrichtingen die verbonden is aan de uitstap uit en de conversie van instellingen voor collectieve belegging (accumulatie-aandelen) 
bedraagt 1,32% (maximaal EUR 4.000). 
Voor meer informatie over de Belgische belastingheffing, gelieve contact op te nemen met uw financieel adviseur. "Swing pricing" is niet van 
toepassing. Het geld dat in een fonds is belegd, kan in waarde stijgen en dalen en prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator 
voor toekomstige prestaties en bieden geen enkele garantie dat beleggers het volledige belegde bedrag zullen terugkrijgen. De verkoop- en 
financiële documenten (document met Essentiële Beleggersinformatie, Prospectus, jaar- en halfjaarverslagen) voor het compartiment kunnen 
kosteloos in het Engels bekomen worden bij IFP Investment Management S.A.,  6B, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg of bij uw 
adviseur/makelaar, de desbetreffende bewaarder/bewaarbank op het hierboven vermelde adres of bij CACEIS Belgium, Avenue du Port / 
Havenlaan, Site de Tour et Taxis, 86C, Bus 320, B-1000 Brussel, België̈, waar het KIID kan worden teruggevonden in het Nederlands. Houders van 
deelbewijzen dienen het KIID zorgvuldig te lezen alvorens in het Fonds te beleggen. Alle gegevens die worden verschaft, zijn onderworpen aan 
de inspectie door de auditors op elke rapporteringsdatum. Voor zover wij weten is de verschafte informatie gebaseerd op de huidige wettelijke 
en fiscale bepalingen. We behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen. 
 
Informatie over de prestaties uit het verleden: 
De prestaties uit het verleden, zoals die weergegeven worden op de eerste pagina van deze factsheet, zijn berekend in euro. De ratings zijn 
gebaseerd op de laatste dag van de vorige maand. De lopende kosten zijn gebaseerd op het vorige boekjaar of, in geval van nieuwe fondsen, zijn 
ze een raming. De belangrijkste indicatoren van het Fonds zijn vastgelegd op dagelijkse basis. Voor fondsen met historische gegevens van minder 
dan één jaar, worden er geen belangrijke indicatoren verschaft. Er is een risicovrije rentevoet van 0,5% gebruikt voor het bepalen van de 
belangrijke indicatoren. De cashposities omvatten bankrekeningen, deposito's op vaste termijn, termijndeposito's, dividendvorderingen alsook 
andere vorderingen en verplichtingen. Alle berekeningen voor de activaklasse "Vastrentende waarden" zijn gebaseerd op de volledige activa 
van het Fonds. Alle berekeningen voor de activaklasse "Beleggingsdeelbewijzen" zijn gebaseerd op de volledige activa van het Fonds. Alle 
berekeningen voor de activaklasse "Aandelen" zijn gebaseerd op de volledige activa van het Fonds. Er werd rekening gehouden met 
winstegalisatie bij het bepalen van de EU-tussentijdse winst. 
 
Gelieve de KIID en de Prospectus door te nemen alvorens te beslissen om in dit Compartiment te investeren. 
 
Verklarende woordenlijst: 
Kapitalisatie: Elk deelbewijs dat alle netto beleggingsopbrengsten en netto gerealiseerde kapitaalwinsten kapitaliseert en geen dividenden uitkeert. 
Dividendvordering: Er wordt een dividendvordering ingediend wanneer een dividend werd uitgekeerd aan de vorige houder omdat het aandeel nog niet werd 
overgedragen op naam van de nieuwe eigenaar.  
Vastrentende waarde: Een vastrentend effect is een schuldinstrument uitgegeven door een overheid, onderneming of andere entiteit om hun activiteiten te 
financieren of uit te breiden. Vastrentende effecten verschaffen beleggers een rendement onder de vorm van vaste periodieke betalingen en een eventueel 
rendement op de hoofdsom op de eindvervaldag. 
Tussentijdse winsten: Winsten zoals die worden geboekt in het toepasselijke boekhoudkundige kader, berekend voor een referentieperiode die korter is dan een 
volledig boekjaar en alvorens de kredietinstelling een formele beslissing heeft genomen waarin dergelijke winst of verlies van de instelling is bevestigd. 
Maximale daling: De maximale daling vertegenwoordigt het maximale totale verlies dat een belegger over een gegeven tijdsperiode zou kunnen lijden. 
Geldmarktinstrumenten: Financiële instrumenten met een hoge liquiditeit en zeer korte looptijden. 
Volatiliteit: Volatiliteit kan beschreven worden als een soort van "risico op schommelingen" van een fonds. De rekenkundige basis is de standaardafwijking van 
de prestatiecijfers binnen de gegeven periode: op jaarbasis wordt dit cijfer "volatiliteit" genoemd. Een volatiliteit van 5% bij een gemiddelde prestatie van 7% 
per jaar betekent dat het 68,27% waarschijnlijk is dat het volgende jaarlijkse rendement tussen 2% (= 7% - 5%) en 12% (= 7% + 5%) zal bedragen.  


