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.
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Compartiment van de BEVEK Crelan Invest
ISIN-code: BE6275677688
Zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht – Uitbesteding van het beheer van de beleggingsportefeuille aan Amundi Asset
Management
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Door in te tekenen op CRELAN INVEST - LOCK - IN, belegt u in alle soorten van
internationale aandelen-, obligatie- en geldmarkten.

Om de beheerdoelstelling te halen, kan de verdeling van deze activa afhankelijk van
de overtuigingen van het beheerteam en de ontwikkeling van de markten op elk
moment worden aangepast.
Aldus kan het aandeel van risicovolle activa tot nul worden teruggebracht als de
netto-inventariswaarde de grenswaarde bereikt.
Als daarentegen de NIW voldoende is gestegen t.o.v. de grenswaarde zal het
beheerteam ingrijpen door de minder risicovolle activa te vervangen door
risicovollere activa.
Het beheerteam kan de activa beleggen in ofwel een selectie van ICBE's, ofwel
rechtstreeks op de aandelen- of obligatiemarkten wereldwijd, ofwel in valuta's. Maar
er kan ook belegd worden in geldmarkt- en/of rente-instrumenten, afhankelijk van de
gekozen beleggingsstrategie.
Het compartiment kan ook transacties voor de tijdelijke aankoop en verkoop van
effecten aangaan. Financiële derivaten van om het even welk type kunnen ook
worden gebruikt voor afdekking en/of blootstelling, en om de beheerdoelstelling te
verwezenlijken.
Aangezien de deelbewijzen van het compartiment kapitalisatiedeelbewijzen zijn,
worden het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het
compartiment systematisch herbelegd.

De doelstelling van het compartiment is deel te nemen in de ontwikkeling van alle
markten van het beleggersuniversum en daarbij te allen tijde het maximale verlies
voor elk kalenderjaar te beperken tot 10%, ofwel de hoogste netto-inventariswaarde
(“NIW”) (vóór kosten en belastingen) van het jaar, ofwel de laatste in het voorgaande
jaar geregistreerde NIW (vóór kosten en belastingen).
De voor het betreffende jaar van toepassing zijnde minimale netto-inventariswaarde
wordt derhalve als volgt bepaald:
- Deze waarde bedraagt minimaal 90% van de in het voorgaande kalenderjaar
geregistreerde netto-inventariswaarde;
- Tijdens het lopende kalenderjaar wordt deze waarde geherwaardeerd op 90%
van de hoogste tijdens het lopende kalenderjaar geregistreerde
netto-inventariswaarde (waarbij deze waarde niet lager mag zijn dan 90% van
de laatste in het voorgaande kalenderjaar geregistreerde NIW).
Dit beschermingsmechanisme en de rendementsdoelstelling resulteren in een actief
en gediversifieerd beheer met een strikte risicobeperking.

De valuta van het compartiment is de euro.

Daarom belegt het beheerteam zowel in aan verschillende markten blootgestelde
dynamische activa, die als rendementsaanjagers van het fonds dienen, als in minder
risicovolle activa.
Het doel van de beleggingen in deze minder risicovolle activa is om bij ongunstige
omstandigheden op de financiële markten de netto-inventariswaarde boven of op het
niveau van de grenswaarde te handhaven.

U kunt elke dag een verzoek tot terugkoop van uw deelbewijzen indienen. De
terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd (voor meer informatie verwijzen
we naar punt 4 van de informatie over dit compartiment in het prospectus).
Voor meer informatie over de samenstelling en de werking van het compartiment
verwijzen we naar punt 2 van de informatie over dit compartiment in het prospectus.
Aanbeveling: dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Het fonds geeft evenwel geen garantie voor de bescherming of het behoud van
kapitaal, noch voor het behalen van een bepaald rendement.

Risico- en opbrengstprofiel
Laag risico

Hoog risico

Mogelijk lager rendement

1

2

Mogelijk hoger rendement

3

4

5

6

7

Niveau 4 weerspiegelt het risico-rendementsprofiel van het compartiment, uitgaande van de
verwachte gemiddelde spreiding van de beleggingen over de verschillende activaklassen
(aandelen, obligaties, krediet en valuta's) bij de uitvoering van het gediversifieerde
beheerproces van het compartiment. Deze indicator bevindt zich tussen die van de
obligatiefondsen (3) en die van de aandelenfondsen (6).
Dit cijfer wordt bepaald op grond van de historische gegevens. De gegevens uit het
verleden zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en risico.
De indicator voor het risico en het rendement wordt regelmatig geëvalueerd en dit cijfer kan
bijgevolg zowel opwaarts als neerwaarts evolueren.
Het laagste cijfer betekent niet dat het compartiment geen enkel risico inhoudt, maar dat, in
vergelijking met de hoogste cijfers, dit product in principe een lager, maar ook meer
voorspelbaar rendement biedt. Dit cijfer geeft zowel het potentiële rendement van het
compartiment weer als het risico dat gepaard gaat met dit rendement. Hoe hoger dit cijfer,
hoe hoger het potentiële rendement, maar ook hoe moeilijker dit rendement te voorspellen
valt. Verlies is ook mogelijk.
Dit cijfer wordt berekend voor een belegger in euro.

De belangrijke risico's voor het compartiment waarmee geen rekening wordt
gehouden in de indicator zijn:
Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een positie niet kan worden verkocht op
een gunstig moment tegen een redelijke prijs, met name in het bijzondere
geval waar de handelsvolumes op de financiële markten zeer gering zijn.
Tegenpartijrisico: dit is het risico dat een marktspeler, behalve een emittent,
in gebreke blijft en dus zijn verplichtingen tegenover uw portefeuille niet
vervult.
Het gebruik van complexe producten zoals financiële derivaten kan de
bewegingen van de effecten in uw portefeuille versterken.
Kredietrisico: dit is het risico van een onverwachte daling van de
kredietkwaliteit van een emittent of dat hij in gebreke blijft.
Valutarisico: de blootstelling aan het valutarisico kan het rendement van het
compartiment beïnvloeden.
Inflatierisico: in geval van een daling of een lichte stijging van de
aandelenmarkten
kunnen
de
aandeelhouders,
ondanks
de
kapitaalbeschermingsdoelstelling, een rendement boeken dat lager ligt dan
de inflatie.
Als een van deze risico's optreedt, kan dit een daling van de
netto-inventariswaarde van het compartiment tot gevolg hebben.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van het compartiment.
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Kosten
De kosten en vergoedingen die betaald worden, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de
deelbewijzen te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen. Voor meer informatie over de kosten, verwijzen we naar punt 3 van de informatie
over dit compartiment in het prospectus.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapkosten
Uitstapkosten

Wijziging van
compartiment

2,50%

Dit is het maximale bedrag dat van uw kapitaal zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt (instap) / voordat het terugbetaald wordt (uitstap).
Geen
In sommige gevallen kunnen de betaalde kosten minder bedragen. We
adviseren u om uw financieel adviseur of uw distributeur te raadplegen voor het
werkelijke bedrag van deze kosten.
Eventueel verschil tussen de verkoopvergoeding van het nieuwe compartiment en die van het huidige compartiment,
met een maximum van 1%.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende
kosten

1,75%

Dit cijfer is gebaseerd op de kosten van een jaar dat werd afgesloten in december
2016. Dit cijfer omvat geen transactiekosten, behalve wanneer het compartiment
instap- of uitstapkosten betaalt wanneer het belegt in deelbewijzen van andere
fondsen. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar variëren.

Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergo
eding

Geen

In het verleden behaalde resultaten

2,6%

De rendementen zijn niet constant in de tijd en vormen geen aanwijzing
voor toekomstige rendementen.
De rendementen op jaarbasis die in dit diagram worden gepresenteerd,
zijn berekend na aftrek van alle door het compartiment ingehouden
kosten.
Het compartiment is opgericht op 27 januari 2015.
De referentievaluta is de euro.
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Praktische informatie
Naam van de bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch SA.
Het meest recente prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn, evenals alle andere praktische informatie, kosteloos in Nederlandstalige versie verkrijgbaar bij
CACEIS Belgium of bij de distributeur, en via de website www.crelan.be
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website van de BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is ook beschikbaar op de website van de
distributeur en bij de instelling die de financiële dienstverlening voor haar rekening neemt, CACEIS Belgium.
Dit compartiment valt onder de bepalingen van de Belgische fiscale wetgeving. Beleggers wordt aangeraden zich te wenden tot hun financieel adviseur of hun vaste
relatiebeheerder om na te gaan welke fiscale regels in hun specifieke omstandigheden van toepassing zijn.
Amundi Asset Management kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van de BEVEK Crelan Invest.
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft Crelan Invest - Lock - In, een compartiment van de BEVEK Crelan Invest.
Deze BEVEK voldoet aan de normen van de Richtlijn 2009/65/EG en wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die
voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor de belegging in schuldvorderingen.
Het prospectus en de tussentijdse verslagen worden opgesteld voor de BEVEK in haar geheel.
Elk compartiment van Crelan Invest moet als een aparte entiteit worden beschouwd. Uw rechten als belegger zijn beperkt tot de activa van dit compartiment. De verplichtingen
van een compartiment worden enkel gedekt door de activa van het compartiment.
U kunt uw deelbewijzen van dit compartiment omruilen voor deelbewijzen van een ander compartiment van de BEVEK. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar punt 4
van de informatie over dit compartiment in het prospectus.
Het huidige beloningsbeleid van de BEVEK is beschreven in het prospectus. Het prospectus is online beschikbaar op de website www.crelan.be. Een papieren exemplaar is op
verzoek verkrijgbaar bij de distributeur, Crelan S.A. 251 Sylvain Dupuislaan, 1070 Brussel.
-------------------------------------------------

Aan dit compartiment is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Aan Amundi Asset Management is in Frankrijk vergunning verleend en de vennootschap staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 mei 2017.
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