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DIERICKX LEYS FUND II EQUITY

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2022
Compartimentsbeschrijving

Morningstar ratingTM 3

Morningstar DuurzaamheidsratingTM 4

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in
aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven.
Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches
of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere
instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd met referentie naar een
benchmark.

Rendementen per 30 april 2022
Bron: Dierickx Leys, Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen
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Historische prestaties tot 30 april 2022
Sinds 01/01/2022 (YTD)
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Historische rendementen op meer dan 1 jaar worden weergegeven in de vorm van actuariële
rendementen en historische rendementen op minder dan 1 jaar als gecumuleerde rendementen.
Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden
geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop.
Bron: Dierickx Leys Private Bank

Ratio’s
Volatiliteit op 3 jaar
17,24%
Definitie: de beweeglijkheid van de koers van een financieel
instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de
volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

Sharpe-ratio
0,60
Definitie: met dit getal kunnen de resultaten van de compartimenten met
elkaar vergeleken worden. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om
bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen. De Sharperatio geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid
gelopen risico weer. Het risicovrije rendement is het rendement dat een
belegger zou kunnen verwachten op een belegging zonder risico.

Evolutie van de NIW van het kapitalisatiedeelbewijs 2017-2022
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Bron: Dierickx Leys, Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'Essentiële Beleggersinformatie'
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Laag risico

Hoog risico

Potentieel lage opbrengst

Potentieel hoge opbrengst

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De
indeling van het compartiment in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de
waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven
worden door de synthetische indicator:


Wisselkoersrisico: Het compartiment wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt
waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
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Commentaar van de beheerder over de maand april 2022
Het optimisme omtrent de afloop van de oorlog in Oekraïne, dat in maart voor herstel zorgde op de beurzen, bleef in april niet overeind. Beleggers
kwamen langzaam tot het besef dat Rusland toch geen intentie had om de oorlog op korte termijn te beëindigen, en vrezen nu dat dit conflict nog
langer dan gehoopt kan aanslepen. Dit betekent ook dat de negatieve gevolgen van de oorlog (hogere inflatie, dalende economische groei) langer
zullen aanhouden, wat negatief is voor de beurzen.
Het vooruitzicht op een langere periode van hoge inflatie doet bij centrale bankiers wereldwijd het besef groeien dat ze sneller en forser de
rentevoeten zullen moeten optrekken om die stijgende inflatie in toom te houden. Zo gaven de voorbije maand meerdere bestuurders van de
Amerikaanse Federal Reserve, de belangrijkste westerse centrale bank, aan dat ze klaar staan om de komende maanden de rentevoeten aan een
strak tempo op te trekken indien de inflatie hoog zou blijven. In Europa geven ook de bestuurders van de Europese Centrale Bank aan dat ze
sneller zullen beginnen met het optrekken van de rentevoeten, mogelijk al in juli. Het vooruitzicht van fors hogere kortetermijnrentevoeten toont
zich ook in de langetermijnrentevoeten die verder oplopen: zo steeg de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties in april door tot net onder
3%, en ook in België zagen we de rente op die 10-jarige staatsobligaties oplopen tot boven 1,4%.
De oplopende rentevoeten vormen een stevige tegenwind voor de aandelenbeurzen, die in april dan ook een stap achteruit zetten. De
Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq werd het hardst getroffen en staat sinds het jaarbegin al 20% in het rood. Dit is niet verwonderlijk omdat
die beurs veel groeibedrijven kent, waarvan de waardering sterker onder druk komt te staan bij stijgende rentevoeten. Het in april gestarte
resultatenseizoen kan voorlopig geen ondersteuning bieden aan de beurzen.
Het feit dat de VS het voortouw neemt in het optrekken van de rentevoeten en hierin duidelijk voorloopt op haar Europese collega’s zorgt er wel
voor dat de Amerikaanse dollar in waarde stijgt tegenover de meeste andere munten, inclusief de euro. Waar een euro aan het jaarbegin nog 1,13
dollar waard was, is die vandaag gezakt tot 1,05 dollar, het laagste peil in vijf jaar.

Amazon (- 25 %) legde zwakker dan verwachte resultaten voor waardoor het aandeel een flinke klap te verwerken kreeg. Ook Alphabet (- 19 %)
boekte resultaten die onder de verwachtingen bleven. De technologiesector is zwaar vertegenwoordigd: ook S.S.&C. (- 15 %), Cisco Systems (- 13
%), Taiwan Semiconductor (- 12 %) en Microsoft (- 11 %) staan in de lijst van de grootste verliezers. Die wordt verder aangevuld met Union Pacific
(- 16 %), Danaher (- 15 %), Brookfield Asset Management (- 14 %) en Sofina (- 11 %).
De lijst van de grootste stijgers bevat slechts 3 namen: Monster Beverage (+ 6 %), Solvay en Mastercard (beiden + 1 %).
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van – 4,90 %over de maand april.

Transacties april 2022
↑ Kopen
NIHIL

↓ Verkopen
NIHIL

↑ Opbouwen
NIHIL

↓ Afbouwen
NIHIL

Inventaris april 2022
Sector
Industrie
Technologie

Distributie
Financieel

Holdings

Transport/Vervoer

Sectortotaal
3,87%
31,33%

6,07%
11,46%

9,58%

4,41%

Naam

ISIN

AALBERTS

NL0000852564

SCHNEIDER ELECTRIC

Munt

Koers

Aantal

EUR

46,63

34 123

FR0000121972

EUR

137,7

32 521

ALPHABET INC class C

US02079K1079

USD

2299,33

3 091

CHECK POINT SOFTW.TECHN.

IL0010824113

USD

126,29

45 858

CISCO SYSTEMS

US17275R1023

USD

48,98

108 198

OPEN TEXT

CA6837151068

USD

40,05

121 453

ACTIVISION BLIZZARD

US00507V1098

USD

75,6

68 900

SS&C TECHNOLOGIES

US78467J1007

USD

64,66

79 671

MICROSOFT

US5949181045

USD

277,52

21 728

APPLE COMPUTER

US0378331005

USD

157,65

31 308

TAIWAN SEMICONDUCTOR

US8740391003

USD

92,93

48 665

ASML HOLDING

NL0010273215

EUR

548

5 006

CVS HEALTH CORP

US1266501006

USD

96,13

61 787

AMAZON COM

US0231351067

USD

2485,63

1 652

INTRUM AB

SE0000936478

SEK

239

208 357

VISA

US92826C8394

USD

213,13

8 381

MASTERCARD

US57636Q1040

USD

363,38

5 523

MOODY'S CORP

US6153691059

USD

316,48

16 495

KBC GROEP

BE0003565737

EUR

65,02

31 864

BANK OF AMERICA CORP.

US0605051046

USD

35,68

74 409

BERKSHIRE HATHAWAY CL B

US0846707026

USD

322,83

20 873

EXOR NV

NL0012059018

EUR

66,8

88 521

SOFINA

BE0003717312

EUR

294

9 257

BMW Bayerische Motoren Werke

DE0005190003

EUR

77,37

31 821

UNION PACIFIC CORP

US9078181081

USD

234,29

20 030

49,86

101 612

Vastgoed

3,06%

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CA1125851040

USD

Farmacie/Medical

12,58%

EUROFINS SCIENTIFIC

FR0014000MR3

EUR

88,72

39 777

MEDTRONIC

IE00BTN1Y115

USD

104,36

37 174

FRESENIUS STA-AKT

DE0005785604

EUR

33,41

121 335

ROCHE HOLDING GENUSS.

CH0012032048

CHF

362,4

13 848

DANAHER

US2358511028

USD

251,13

14 992

KERING (EX-PPR)

FR0000121485

EUR

513,1

7 011

LVMH

FR0000121014

EUR

619,5

8 364

MONCLER

IT0004965148

EUR

50,28

48 214

Consumptie/Luxe

7,14%

Voeding

3,32%

MONSTER BEVERAGE

US61174X1090

USD

85,68

64 084

Staal/Non-ferro

4,48%

NEWMONT CORPORATION

US6516391066

USD

72,85

101 597

Chemie

2,70%

SOLVAY

BE0003470755

EUR

90,56

46 828

Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Duurzaamheidsrisico’s
De beleggingen van het compartiment kunnen aan duurzaamheidsrisico's onderhevig zijn. Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of situaties
op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") die, als ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatieve impact
kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van een compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een effect
hebben op andere risico's en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of
tegenpartijrisico's. De duurzaamheidsrisico's zijn belangrijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden om de risicogewogen
rendementen voor beleggers op lange termijn te verbeteren en om de risico's en kansen van de strategie van het compartiment te bepalen. De
duurzaamheidsrisico's waaraan het compartiment met een ESG-benadering kan worden blootgesteld, kunnen op korte, middellange en lange
termijn een impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Wanneer een middellang of lange termijn
duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het
compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld concurrentiële achterstand te wijten aan een niet-duurzaam intern beleid van de respectievelijke
belegging.
Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid
Duurzaamheidsrisico's worden geïdentificeerd, beheerd en beheerst als onderdeel van het beleggingsbesluitvormingsproces van de
portefeuillebeheerder Dierickx Leys Private Bank (hierna “de beheerder”). Via zijn duurzaamheidsbeleid tracht de beheerder deze impact te
mitigeren of te beperken. De integratie van duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingsprocedure van de beheerder komt tot uiting in zijn
duurzaamheidsbeleid. Dit duurzaamheidsbeleid bestaat uit een exclusiebeleid, een engagementbeleid en een integratiebeleid. Het bindende
integratiebeleid zorgt er voor dat ook niet-financiële parameters mee in overweging worden genomen in het beleggingsbesluitvormingsproces.
Duurzaamheidsrisico’s worden op systematische wijze geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure van het compartiment.
Het compartiment streeft naar het promoten van milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een
milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment heeft geen index als referentiebenchmark aangewezen.
Ten gevolge hiervan kwalificeert het compartiment als een product zoals omschreven in artikel 8 van de Europese Verordening van 27 november
2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (“SFDR”).
Enerzijds streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in bedrijven die ofwel vanwege de aard van hun activiteit een beperkte invloed hebben
op het klimaat, ofwel beschikken over een management dat voldoende inspanningen levert om de klimaat-gerelateerde risico’s waaraan het
bedrijf is blootgesteld, zoals o.a. uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en watervervuiling, in te perken. Anderzijds streeft de beheerder
ernaar enkel te beleggen in bedrijven met een deugdelijk bestuur en zodoende geen bedrijven te selecteren met een hoog risico omtrent o.a.
toekomstige fraude, corruptie, schendingen van mensenrechten, personeelsveiligheid en dataprivacy. Het compartiment heeft echter geen
duurzame belegging tot doelstelling die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling.
De milieu- of sociale kenmerken die het compartiment promoot, en waaraan de volledige selectie moet voldoen, worden door de beheerder op
de volgende wijze geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het compartiment:
1.

Negatieve screening: Het exclusiebeleid maakt het mogelijk beleggingen te controleren en uit een selectie te filteren om zodanig
duurzaamheidsrisico’s die zich op korte termijn kunnen realiseren te weren uit het compartiment. Wanneer een korte termijn
duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van
het compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eventuele boetes die toegekend worden aan ondernemingen bij het niet naleven van
milieuwetgeving en de reputatieschade die daarmee gepaard gaat. Het exclusiebeleid hanteert bindende criteria waarop de beheerder
moet beslissen een belegging uit het compartiment te weren. Via een proces van negatieve screening sluit de beheerder effecten uit
die zijn uitgegeven door, maar niet beperkt zijn tot:


bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) betrokken zijn bij de
productie en/of distributie van controversiële wapens zoals anti-persoonsmijnen, cluster-munitie, wapens op basis van verarmd
uranium, en biologische/chemische wapens. Ook bedrijven die betrokken zijn bij het verhandelen, vervoeren en financieren van
brandbommen met witte fosfor worden steevast uitgesloten. Deze bedrijven dragen niet bij tot een duurzame maatschappij
vanwege de aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die met deze producten en diensten gepaard gaan.



bedrijven die een significant deel (>10%) van hun omzet halen uit de productie en/of distributie van tabak en/of producten die
tabak bevatten. De tabaksindustrie is namelijk verantwoordelijk voor het produceren en promoten van producten waarvan
wetenschappelijk werd aangetoond dat ze verslavend werken, ziekte en premature sterfte veroorzaken, en tevens armoede in de
hand werken. De sector veroorzaakt zo aanzienlijke maatschappelijke en economische kosten gerelateerd aan o.a. gezondheidszorg
en verloren menselijk kapitaal.



bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) actief zijn in de kansspelindustrie, vanwege de negatieve gevolgen die hiermee gepaard gaan zoals armoede, fysieke en mentale gezondheidsproblemen,
en problemen met werk of educatie.



overheidsemittenten waartegen financiële sancties lopen vanwege de Verenigde Naties.



bedrijven die de UN Global Compact principes niet naleven. Hiermee streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in financiële
activa van ondernemingen die voldoen aan de praktijken van een goed bestuur. Hiervoor vertrouwt de beheerder op de adviezen
van de Ethische Raad van het Noors Pensioenfonds (Government Pension Fund Global) die een exclusielijst ter beschikking stelt
(vrij raadpleegbaar via www.nbim.no) waarin bedrijven worden opgenomen die niet voldoen aan bepaalde criteria gerelateerd aan
het eindproduct (bv. omtrent wapenproductie, tabaksverbouwing of fossiele brandstoffen) als aan criteria gerelateerd aan
deugdelijk bestuur (bv. omtrent corruptie, fraude of systematische schendingen van mensenrechten). Deze criteria werden

opgesteld in overeenstemming met de internationaal erkende principes en normen zoals het Global Compact van de Verenigde
Naties, de Principles of Corporate Governance van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking) en de Guidelines for
Multinational Enterprises van de OESO. Bedrijven die vermeld worden op de exclusielijst van het Noors Pensioenfonds worden
meteen uitgesloten.
Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op bovenstaande uitsluitingscriteria. Bestaande posities worden minstens op
kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer aan
de voorgaande uitsluitingscriteria voldoen worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het uitsluitingsbeleid is
beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid .

2.

ESG-integratie: Naast financiële parameters, zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin
het compartiment belegt, analyseert de beheerder ook niet-financiële parameters van de potentiële en bestaande beleggingen van het
compartiment. Hiervoor vertrouwt de beheerder op gespecialiseerde gegevens van onafhankelijke ESG-onderzoeks- en ratingprovider
Sustainalytics. De ESG-risicorating van Sustainalytics meet in welke mate de economische waarde van een bedrijf aan ESG-gerelateerde
risico’s blootgesteld is. Het is een indicator voor de omvang van de onbeheerde ESG-risico’s. De twee dimensies waaruit de rating wordt
opgebouwd zijn “exposure” en “management”. Onder “exposure” verstaan we de blootstelling aan materiële ESG-risico’s (bv. emissie
van broeikasgassen, personeelsveiligheid, risico’s aangaande de productkwaliteit) en onder “management” in welke mate het bestuur
deze risico’s adequaat beheert (bv. deugdelijk bestuur). Samen vormen ze de risicorating, die uitgedrukt wordt op een schaal van 0 tot
100. Hoe lager de rating, hoe lager de ESG-gerelateerde risico’s. Controversiële incidenten op bedrijfsniveau worden tevens door
Sustainalytics gerapporteerd en worden volgens ernst gecategoriseerd aan de hand van 5 niveaus of “Levels”, waarbij een hoger getal
een hogere ernst vertegenwoordigt. Gepaard met dit verslag wordt voor elk incident een positieve, negatieve of neutrale verwachting
meegegeven. Indien ze zich voordoen, beïnvloeden ook deze controversiële incidenten de ESG-risicorating. Op basis van de
aangeleverde rating worden de niet-financiële ESG-gerelateerde risico’s geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het
compartiment. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:


De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx
Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op
basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium
risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.



De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum
van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of
waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.



Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele
deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of
waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden
deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk
van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even
strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.



In het eerder onwaarschijnlijke geval waarbij er geen ESG-risicorating beschikbaar is voor een potentiële nieuwe belegging dient
een mozaïek-benadering gevolgd te worden. Hierbij dient ESG-gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld te worden van
andere bronnen (Bloomberg Terminal, Yahoo Finance, Bedrijfswebsite,…) om zo de ESG-risico’s in te schatten.

Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op ESG-risicorating en controversiescore. Bestaande posities worden minstens
op kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer
aanvaardbaar zijn op basis van de ESG-risicorating worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het integratiebeleid
is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Naast de uitsluiting wordt de ESG-score integraal meegenomen in
de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG-Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor
mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit
van een kenmerk in acht genomen. Materiële ESG-thema's zijn gericht op een onderwerp, of een reeks verwante onderwerpen, die een
gemeenschappelijke reeks managementinitiatieven of een gelijkaardig type van toezicht vereisen. De thema's aanwerving, ontwikkeling,
diversiteit, betrokkenheid en arbeidsverhoudingen van werknemers bijvoorbeeld vallen allemaal onder het materiële ESG-thema
menselijk kapitaal. De beoordeling van materiële ESG-thema's gebeurt op het niveau van de subsector en wordt door Sustainalytics
voortschrijdend bijgewerkt en geïntegreerd in de ESG-score. Op bedrijfsniveau kunnen materiële ESG-thema's worden verwijderd als ze
niet relevant zijn voor het bedrijfsmodel van de onderneming.

3.

Engagement: Bij de identificatie van duurzaamheidsrisico’s op middellange en lange termijn treedt het ‘engagement’ beleid van de
beheerder in werking waardoor het risico alsnog gemitigeerd, beperkt of beheerd kan worden. Engagement verwijst naar de
permanente en constructieve dialoog tussen de beheerder en de bedrijven waarin het compartiment belegt. De beheerder streeft
ernaar via engagement en een weloverwogen uitoefening van aandeelhoudersrechten mee het bedrijfsbeleid te vormen van de
bedrijven waarvan het compartiment aandelen met stemrecht bezit, mits de benodigde middelen voor dit actief aandeelhouderschap
de hieruit voortvloeiende waarde niet overstijgen en er bijgevolg een toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Verstrengingen van
deze regel zijn echter steeds mogelijk indien de (morele) gewichtigheid van de te behandelen problematiek dit naar de mening van de
beheerder noodzaakt. Doorgaans, maar niet uitsluitend, zal dit engagement betrekking hebben op resoluties aangaande fusies- en
overnames, desinvesteringen, herstructureringen en benoemingen. Deze strategische keuzes kunnen zowel financiële als niet-financiële
(duurzaamheid) repercussies hebben voor de fundamentele waardering van het onderliggende bedrijf en beïnvloeden bijgevolg de
bereidheid van de beheerder om de betrokken beleggingsposities te handhaven, af te bouwen of te verlaten. Meer informatie over de
engagement en voting policy is beschikbaar op www.dierickxleys.be.

4.

Goed bestuur wordt op twee manieren in beschouwing genomen; door het gebruik van analyse over UN Global Compact compliance,
worden grove overtreders van goed bestuur uit de portefeuille geweerd (zie uitsluitingsbeleid). Door integratie en engagement wordt
goed bestuur als parameter in het investeringsproces meegenomen. Indien deze ontoereikend blijkt, kan beslist worden om niet te
investeren in een bepaalde belegging.

5.

De beheerder evalueert de naleving van de selectiemethodologie binnen het beleggingsproces.

Ingeval het compartiment investeert via derivaten wordt er rekening gehouden met het ecologisch of sociaal karakter van de tegenpartij of op het
niveau van het onderliggend actief.
Meer informatie over het ESG-beleid; de bronnen voor de gegevens op basis waarvan de beleggingsbeslissingen met ecologische of sociale
kenmerken gemaakt worden; uitleg over wat er met de geselecteerde activa gebeurt indien ze niet langer voldoen aan de vooropgestelde
bindende criteria om aan de ecologische en sociale kenmerken te voldoen en de frequentie van de beoordeling of de geselecteerde activa nog
voldoen aan de bindende criteria is te vinden op www.dierickxleys.be .

1

Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt herbelegd.

2

Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het compartiment dit toelaten

3 Morningstar

is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties
in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve
elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken
met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5
sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt
maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst.
4

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Sustainability Rating stelt beleggers in staat om
beleggingen te beoordelen op duurzaamheid aan de hand van de drie factoren Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed
ondernemingsbestuur). De score uitgedrukt in globes op een schaal van 1 tot 5 biedt beleggers in één oogopslag inzicht in de mate van
duurzaamheid van een fondsportefeuille. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige
beleggingsfondsen op basis van hun duurzaamheidsscore en krijgen één tot vijf globes. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 globes,
de volgende 22,5% 4 globes, de middelste 35% 3 globes, de volgende 22,5% 2 globes en de slechtste 10% één globe. De toekenning van deze
ratingschaal aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid. Voor
meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.
5 Anti-dilution

Levy is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die
voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande beleggers niet
langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten rechtstreeks kunnen worden verrekend aan de in- en uitstappende
beleggers. Het mechanisme wordt alleen toegepast op het ogenblik dat een vastgestelde drempelwaarde wordt bereikt. De raad van bestuur van
de bevek stelt een drempelwaarde vast als trigger voor netto-inschrijvingen of -inkopen. Deze drempelwaarde wordt per compartiment bepaald
en uitgedrukt als percentage van het totale netto vermogen van het betreffende compartiment. Telkens wanneer de drempelwaarde wordt
overschreden, dient het ‘Liquidity Pricing Comité’ van de bevek een expliciete beslissing te nemen om de netto transactiekosten in rekening te
brengen aan de in- en uitstappende beleggers. De beslissing slaat zowel op de hoogte van de bijkomende kost als op het al dan niet toepassen van
het mechanisme bij overschrijden van een vooraf bepaalde drempel. De bijkomende kost wordt berekend op basis van de externe
makelaarskosten, belastingen, heffingen en rechten alsook van de extra spread tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het

compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en de inkoop van aandelen. De bijkomende kost wordt evenredig verdeeld over het
totaal aantal aandelen van de inschrijving en de inkoop. De raad van bestuur van de bevek heeft beslist om de anti-dilution levy voor dit
compartiment toe te passen.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB's opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel
adviseur.
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële
beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx
Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot
legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is
onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

