CENTRAL INVESTORINFORMATION
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne
er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden.
De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.
Translatørbekræftet oversættelse

Candriam Equities L Europe Innovation, en afdeling af SICAV Candriam Equities L
Klasse C - Kapitaliseringsaktier: LU0344046155
Kompetent myndighed:Commission de Surveillance du Secteur Financier, finanstilsynet
Forvaltningsselskab: Candriam Luxembourg

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
Primære handlede aktiver:
Aktier fra selskaber, der viser en stærk kapacitet til succesfuld
innovation (innovation inden for produkter, organisation, marketing...)
og med hovedsæde og/eller hovedaktivitet i en EØS-stat og/eller
Storbritannien.
Investeringsstrategi:
Fonden sigter mod kapitalvækst ved at investere i de primære
handlede aktiver og udkonkurrere referenceindekset.
Forvaltningsteamet træffer skønsmæssige investeringsvalg på
baggrund af økonomisk-finansielle analyser, men ligeledes på
baggrund af en analyse af Candriams miljømæssige, sociale og
ledelsesmæssige kriterier (ESG).
Udvælgelsen af virksomhederne sker på en kombination af to
kriterier: innovationsevne og finansiel kvalitet.
Ved analysen af innovationskapaciteten identificeres de mest
innovative virksomheder inden for deres sektor.Den omfatter blandt
andet - og på en ikke udtømmende måde - produktinnovation,
organisatorisk innovation, marketing etc.
Ved analysen af den finansielle kvalitet udvælges virksomheder med
de bedste evalueringer ud fra fem kriterier:ledelseskvalitet, potentiel
vækst, konkurrencefordel, værdiskabelse og gældsætning.
Blandt andre karakteristika fremmer fonden miljømæssige og/eller
sociale karakteristika uden dog at have bæredygtig investering som
mål.
Udstederne evalueres på baggrund af en analyse af deres
kommercielle aktiviteter (hvordan virksomhederne klarer de største
udfordringer
med
den
bæredygtige
udvikling
(som
klimaændringerne, håndteringen af ressourcer og affald) og
interessenterne (hvordan virksomhederne forvalter interessenternes
vigtigste overvejelser, såsom personale, miljø …)).Fonden sigter
især mod at undgå at vælge virksomheder med mindre højt vurderet
kreditværdighed ud fra et ESG-synspunkt og koncentrerer
investeringerne i dem, der finder løsninger på de store udfordringer
inden for bæredygtig udvikling.
Således er analysen af ESG’s aspekter integreret i valg, analyse og
global evaluering af selskaberne
Fonden sigter ligeledes mod at udelukke investeringer i selskaber,
der ikke overholder visse normer og anerkendte internationale
principper, eller som i væsentlig grad er udsat for visse
kontroversielle aktiviteter, eller som samarbejder med lande med
meget undertrykkende regimer.

RISK/REWARD-PROFIL
Click here to enter text.
Lavere risiko

Højere risiko

Potentielt lavere afkast
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2

Analysen af ESG-aspekterne er betinget af tilgængelighed, kvalitet
og pålidelighed af de underliggende data.Det er derfor tænkeligt, at
en virksomhed med en attraktiv finansiel valorisering ikke kan blive
valgt af ledelsen.
Analyse- og udvalgsprocessen ledsages ligeledes af en aktiv
inddragelse, især igennem dialog med selskaberne og, som
aktionær, igennem stemmeafgivelse på generalforsamlingen.For
yderligere oplysninger henvises til administrationsselskabets
hjemmeside og/eller prospektet.
Fonden kan anvende afledte produkter med henblik på investering
eller afdækning (for at beskytte sig mod fremtidige, ugunstige
finansielle hændelser ).
Referenceværdien: MSCI Europe (Net Return)
Fonden er aktivt styret, og investeringsprocessen indebærer, at man
henholder sig til en referenceværdi (indekset).
Definition af indekset:
Indekset måler resultatet for segmentet af mellemstore og store
børsværdier på de etablerede markeder i Europa.
Anvendelse af indekset:
- som investeringsunivers.Generelt udgør afdelingens finansielle
instrumenter størstedelen af indekset.Imidlertid må investeringer
uden for dette indeks;
- ved bestemmelse af risikoniveauerne/-parametrene;
- med henblik på sammenligning af resultater;
- med henblik på beregning af resultatbetinget honorar for visse
aktieklasser.
Eftersom fonden er aktivt styret, er dens mål hverken at investere i
alle indeksets komponenter eller at investere i samme omfang som
komponenterne i dette indeks.Under normale markedsforhold vil
fondens forventede tracking error være stor, dvs. over 4%.Dette
forhold er en vurdering af fondens resultatafvigelser i forhold til
resultatet af dens indeks.Jo større tracking error’en er, desto større
er afvigelserne over for indekset.Den opståede tracking error
afhænger især af markedsforholdene (volatilitet og korrelationer
mellem finansielle instrumenter) og kan derfor adskille sig fra den
forventede tracking error.
Tilbagebetaling af aktierne: Efter anmodning, hver dag, i
Luxembourg.
Anvendelse af resultaterne: Reinvestering.
Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden 6 år.
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 Det anførte risikoniveau afspejler fondens historiske volatilitet,
eventuelt suppleret med dens referencerammers historiske volatilitet.
Den anførte volatilitet angiver, i hvilket omfang fondens værdi kan
svinge opad eller nedad.
 De historiske data foregriber ikke den kommende risikoprofil.
 Den viste kategori kan udvikles over tid.
 Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri
investering.
 Der er ingen garanti eller mekanisme til beskyttelse af kapitalen.

Click here to enter text.

Investor skal være bevidst om følgende væsentlige risiko, som
den indikatoren ikke nødvendigvis tager tilstrækkelig højde for:
 Risiko forbundet med de afledte finansielle instrumenter:
brugen af dem indebærer en risiko forbundet med deres
underliggende instrumenter og kan forstærke den nedadgående
tendens via løftestangseffekten, som er en følge deraf. I tilfælde af
hedging er denne strategi måske ikke perfekt. Visse derivater kan
være
komplekse
at
værdiansætte
under
usædvanlige
markedsbetingelser.
 Bæredygtighedsrisiko: henviser til enhver hændelse eller
situation på det miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige
område, som kunne påvirke resultaterne og/eller omdømmet hos
udstederne i porteføljen.Bæredygtighedsrisiko kan være specifik for
udstederen afhængig af dennes aktiviteter og adfærd, men den kan
også skyldes ydre faktorer.

GEBYRER
Click here to enter text.
ENGANGSGEBYRER FØR ELLER EFTER INVESTERING
Indtrædelsesgebyr

3.50%

Udtrædelsesgebyr

Ingen

Ombytningsgebyr

Ingen

De gebyrer, der betales af investorerne, anvendes til at afholde
fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse
med dens markedsføring og distribution af aktier. Disse gebyrer
reducerer investeringernes potentielle vækst.

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer:
Gebyrerne er maksimumbeløb, for i visse tilfælde betaler investor
mindre.
Investor
kan
få
oplyst
de
faktiske
indtrædelsesog
udtrædelsesgebyrer ved henvendelse til sin finansielle rådgiver eller
distributør.

Det beløb i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres.
GEBYRER AFHOLDT AF FONDEN I LØBET AF ET ÅR
Løbende gebyrer
GEBYRER AFHOLDT
OMSTÆNDIGHEDER

1.91%
AF

Resultatbetinget honorar

FONDEN

Løbende gebyrer:
UNDER

VISSE

SÆRLIGE

De løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter, der
blev afsluttet i december 2020. Beløbet kan derfor variere fra år til år.
Det omfatter hverken resultatbetingede honorarer eller omkostninger
til porteføljetransaktioner med undtagelse af de tilfælde, der faktureres
af depotbanken, og hvor fonden betaler indtrædelses- eller
udtrædelsesgebyrer ved køb eller salg af andele i en anden fond.
Der findes flere oplysninger om gebyrerne i de tilsvarende afsnit i
prospektet, der kan ses på www.candriam.com.

Ingen

TIDLIGERE RESULTATER
Click here
to enter text.
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Tidligere resultater foregriber ikke kommende resultater.
Aktualiserede nettoresultater eksklusive engangsudgifter.
Aktien er oprettet i år: 2008.
Valuta: EUR.
Indeks:MSCI Europe (Net Return)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13,3 21,6 14,6 10,4 24,8 -3,5 16,9 -8,8 30,7 14,9

Indeks -8,5 17,3 19,8

6,8

8,2

2,6

10,2 -10,6 26,0 -3,3

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
I dette dokument beskrives en afdelings aktiekategori i Candriam
Equities L. Prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for
samtlige afdelinger. Der findes andre aktiekategorier, der er angivet i
prospektet.
Investor har ret til at anmode om konvertering af sine aktier til aktier i
en anden kategori af fonden eller til aktier fra en kategori af en anden
afdeling af fonden i henhold til udvælgelseskriterier og vilkår, der kan
rekvireres hos dennes finansielle mellemmand.
Afdelingen hæfter kun for gæld, engagementer og forpligtelser, som
den kan pålægges.
Der findes yderligere oplysninger om fonden i prospektet og de
periodiske rapporter, der uden beregning kan rekvireres efter
anmodning på forvaltningsselskabets hjemsted eller findes på
hjemmesiden www.candriam.com. Disse dokumenter findes på ét af

de sprog, der er accepteret af hvert lands lokale myndighed, hvor
fonden har tilladelse til at markedsføre sine aktier, eller i det
sædvanlige sprog i den internationale finansieringsverden. Enhver
anden praktisk oplysning, navnlig om aktiernes seneste kurser, kan
findes på de ovennævnte steder.
Lovgivningen i fondens oprindelsesland kan få indvirkning på
investors personlige skattemæssige stilling.
Detaljerede oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik, herunder
sammensætningen af aflønningskomitéen, en beskrivelse af hvordan
aflønningerne og fordelene beregnes, og hvordan denne politik er i
overensstemmelse med hensynet til bæredygtighedsrisici og påvirkninger er tilgængelig på Candriams hjemmeside på
https://www.candriam.com/siteassets/legal-anddisclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
Et trykt eksemplar kan rekvireres gratis.

Click here to enter text.

Candriam Luxembourg drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument og oversættelse heraf, hvis de er vildledende, unøjagtige eller
ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr 01-10-2021.

