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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. 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
FR0011929710 – C-aandeel USD Hedged 

ICBE beheerd door SCOR Investment Partners SE – Groupe SCOR 

Doelstelling en beleggingsbeleid 

AMF-classificatie: Obligaties en andere internationale schuldeffecten. 

Het fonds streeft ernaar over de aanbevolen beleggingshorizon een resultaat te behalen dat hoger is dan de EONIA-index (dagelijks te raadplegen 
via Bloomberg onder de code EONIA-index). Deze indicator (Euro OverNight Index Average) komt overeen met het gewogen gemiddelde van alle 
dagelijkse transacties van een panel van banken op de interbancaire markt in de eurozone. 

Het beheerproces van het fonds is gebaseerd op twee belangrijke elementen: 

- de 'top-down' analyse, afhankelijk van de macro-economische factoren, bepaalt de globale allocatie van het fonds wat betreft de positionering op 
de bedrijfsobligatiemarkt, 

- de 'bottom-up' analyse selecteert binnen het universum de emittenten en de effecten om op de beoogde globale allocatie uit te komen. 

Het fonds belegt in obligaties en schuldeffecten uitgegeven door financiële instellingen en staten in de OESO-landen. Beleggingen in emittenten 
buiten de OESO-landen (inclusief opkomende landen) blijven beperkt tot maximaal 30% van de netto-activa. Het fonds kan beleggen in elke categorie 
emittenten wat betreft rating of rangorde (senior, achtergesteld), inclusief speculatieve effecten en effecten zonder rating, waaronder vervroegd 
opvraagbare obligaties ('callable bonds'), voorwaardelijk converteerbare obligaties ('contingent convertibles of coco's') of additional tier 1-
instrumenten. Het fonds belegt voornamelijk in effecten luidend in EUR, USD, CHF of GBP. Beleggingen in effecten niet luidend in EUR, USD, CHF 
of BGP blijven beperkt tot maximaal 10% van de netto-activa. Zowel instrumenten met een vaste, variabele en/of herzienbare rente komen in 
aanmerking, uit de privé- of de overheidssector. 

Het fonds wordt beheerd met een bandbreedte voor de rentegevoeligheid tussen 0 en 10, zonder beperking op de looptijd van de effecten. 

Het fonds kan maximaal 10% van zijn netto-activa beleggen in aandelen van alle kapitalisaties, zonder beperking wat betreft regio (inclusief 
opkomende landen) en valuta. 

Teneinde de beheerdoelstelling van het fonds te bereiken, kan de beheerder financiële instrumenten gebruiken die op een gereglementeerde markt 
worden verhandeld, zowel om een blootstelling te verkrijgen als voor indekkingsdoeleinden: futurescontracten voor rentetarieven en opties op 
futurescontracten voor rentetarieven. De beheerder kan ook tijdelijk effecten lenen en uitlenen. De beheerder kan ook posities in otc-
valutatermijncontracten openen om de portefeuille in te dekken tegen wisselkoersrisico of om de aandelen te hedgen die luiden in een andere valuta 
dan de euro. Het totale risico mag niet uitstijgen boven de totale waarde van de portefeuille. 

De portefeuille kan tot 200% van de netto-activa zijn blootgesteld via activa-posities en posities buiten de balanstelling om. 

Aanbevolen minimale beleggingshorizon: 3 jaar – dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 
deze termijn op te nemen. 

Resultaatbestemming: Kapitalisatie van de nettoresultaten en de gerealiseerde nettomeerwaarden 

Instap- en uitstapvoorwaarden: Voor 12.00 uur (Parijse tijd) ontvangen inschrijvingen en terugkoopverzoeken worden op 
elke waarderingsdag (D) verzameld. 

Orders worden op basis van deze waardering op D uitgevoerd - Afrekening D+2. 

Overige informatie: Het aandeel is 'gehedged' en het resterende wisselkoersrisico is beperkt. 

Risico- en opbrengstprofiel 

Lager risico, Hoger risico, Wezenlijke risico's niet inbegrepen in de indicator 

Kredietrisico: Dit risico bestaat eruit dat een emittent van obligaties of 
andere schuldeffecten mogelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen, 
d.w.z. aan de betaling van de couponrente en/of aan de aflossing van 
de hoofdsom op de vervaldatum. Het kredietrisico kan toenemen in het 
geval van beleggingen in speculatieve effecten of effecten zonder rating. 
Dergelijke wanbetaling kan zich vertalen in een lagere intrinsieke 
waarde van het fonds. Het kredietrisico omvat ook het risico van een 
ratingverlaging van de emittent, waardoor de effecten die hij heeft 
uitgegeven in waarde dalen, en daarmee ook de intrinsieke waarde.  

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat een tegenpartij niet aan haar 
betalingsverplichtingen voldoet. In het geval dat een tegenpartij niet aan 
haar betalingsverplichtingen voldoet, kan de intrinsieke waarde van het 
fonds dalen. 

Impact van beheertechnieken: Door het gebruik van derivaten en de 
tijdelijke lening of uitlening van effecten kan de intrinsieke waarde van 
het fonds aanzienlijke uitslagen tonen, zowel omhoog als omlaag.  
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De risico-indicator 5 is het gevolg van het feit dat het fonds in 
perpetuele achtergestelde obligaties, in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties ('coco's') of in additional tier 1-
instrumenten belegt. 

Historische gegevens, zoals gebruikt voor de berekening van de 
synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. 
Er kan niet worden gegarandeerd dat deze risico- en 
opbrengstcategorie ongewijzigd blijft en de indeling van het fonds 
kan van tijd tot tijd variëren. 
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze 
belegging. 
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Kosten 

De kosten die de 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. 

Kosten die voor of na de belegging in rekening worden 
gebracht 

Instap- en uitstapvergoedingen: de belegger kan bij de 
beheermaatschappij of de fondsdistributeur vernemen wat de 
feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn. 

In de lopende kosten zijn niet inbegrepen: prestatievergoedingen en 
vergoedingen voor tussenpersonen, behalve de instap- en/of 
uitstapvergoedingen die het fonds betaalt als het aandelen in een 
ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. 

Raadpleeg voor meer informatie over de kosten het onderdeel 
'Kosten' van het fondsprospectus, dat op aanvraag verkrijgbaar 
is bij de beheermaatschappij. 

(*) Wij wijzen beleggers erop dat er het cijfer van de lopende kosten 
gebaseerd is op de kosten van het vorige boekjaar, afgesloten in 
december 2015, en dat dit cijfer van jaar tot jaar kan variëren. 

Instapkosten 3% 

Uitstapkosten Geen 

Dit is het maximale percentage dat van uw geld zou kunnen worden 
afgehouden voordat het belegd wordt, of voordat de opbrengsten van 
uw belegging aan u worden uitbetaald. In sommige gevallen betaalt 
de belegger minder. 

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

Lopende kosten 0,50% inclusief alle belastingen (*) 

Kosten die in bepaalde omstandigheden aan het fonds worden 
onttrokken 

Prestatievergoeding Geen 

Resultaten uit het verleden 

 

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare 
indicator voor toekomstige resultaten. 

De resultaten zijn berekend onder aftrek van de 
beheerkosten. 

De resultaten van zowel het fonds als de referentie-index 
zijn berekend met herbelegging van de netto-coupon. 

 

Jaar van introductie van de aandelenklasse 

2014 

Valuta 

USD 

Praktische informatie 

Bewaarbank 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Plaats en wijze waarop informatie over het fonds kan worden verkregen (prospectus / jaarverslag / halfjaarlijkse documentatie) 

Het prospectus van het fonds, evenals de meest recente jaarlijkse en periodieke documenten (in het Frans) worden binnen 8 dagen kosteloos 
verzonden na een aanvraag gericht aan: 

SCOR Investment Partners SE 
Service commercial & marketing 
5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Plaats en wijze waarop andere praktische informatie kan worden verkregen, in het bijzonder de intrinsieke waarde 

De intrinsieke waarde van het fonds is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. 
Eventuele aanvullende toelichting over dit fonds kan bij de beheermaatschappij worden verkregen. 

Belastingen 

De toepasselijke belastingwetgeving in de lidstaat van herkomst van het fonds kan van invloed zijn op de beleggers. 

SCOR Investment Partners SE kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. 

Aan dit fonds is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse toezichthouder, de Autorité des marchés 
financiers. 
Aan SCOR Investment Partners SE is in Frankrijk vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Franse toezichthouder, de 
Autorité des marchés financiers. 

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van: 8 juli 2016. 
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