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Essentiële beleggersinformatie: 
dit document bevat essentiële informatie voor beleggers in deze ICB. Het is geen promotiedocument. De informatie in dit document wordt u verstrekt
overeenkomstig een wettelijke verplichting, om u te helpen begrijpen waaruit een belegging in deze ICB bestaat en welke risico's eraan verbonden zijn.
We raden u aan om het te lezen om met kennis van zaken te beslissen of u al dan niet zult beleggen.

Deze ICBE wordt beheerd door LAZARD FRERES GESTION SAS

Beleggingsdoelstelling en -beleid

Classificatie van de ICB: Internationale aandelen

Beheersdoelstelling: Het beleggingsbeleid streeft over de aanbevolen
beleggingsperiode van 5 jaar naar een rendement dat na aftrek van de
kosten hoger is dan dat van de referentie-index MSCI Nordic Countries
uitgedrukt in Euro, dividenden of nettocoupons herbelegd, met
gebruikmaking van een beheer van het SRI-type (maatschappelijk
verantwoord beleggen).
Beleggingsbeleid: Om deze beheerdoelstelling te verwezenlijken, wordt
een strategie geïmplementeerd die gebaseerd is op de samenstelling van
een geconcentreerde SRI-portefeuille van 35 tot 60 aandelen van bedrijven
uit Scandinavische landen, zonder enige sectorale beperkingen.
Deze effecten wordt geselecteerd door middel van:
- een best-in-universe benadering waarbij de voorkeur wordt gegeven aan
emittenten die onafhankelijk van hun activiteitensector extra-financieel het
best scoren;
- het identificeren van de ondernemingen met het beste profiel inzake
economische prestaties;
- de validering van deze prestatie via een financiële en economische
diagnose;
- de selectie van de effecten van deze ondernemingen op basis van de
mate waarin deze prestaties door de markt op een gegeven ogenblik
worden ondergewaardeerd.

De ICB promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel
8 van Verordening (EU) 2019/2088, die gekend is als “SFDR”.

De portefeuille is voortdurend voor minstens 75% van de netto activa
belegd in en/of blootgesteld aan aandelen, en aanvullend in obligaties
uitgegeven door ondernemingen van om het even welke
kapitalisatiegrootte die noteren aan een beurs en/of gedomicilieerd zijn in
een van de vier volgende Scandinavische landen (Zweden, Noorwegen,
Denemarken en Finland).

Het fonds mag maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in
geldmarkt-ICBE's en kortetermijngeldmarktinstrumenten naar Frans recht,
en/of in ICBE's of alternatieve beleggingsfondsen naar Frans of naar
buitenlands recht, conform de vier criteria in artikel R214‑13 van het
Franse wetboek voor monetaire en financiële zaken (Comofi) en/of in
Franse of buitenlandse verhandelbare schuldinstrumenten. Er wordt
uitsluitend belegd in ICB's die zelf niet meer dan 10% van hun activa in
andere ICB's beleggen. Deze ICB's kunnen al dan niet beheerd worden
door Lazard Frères Gestion.

Binnen de limiet van 1 keer zijn nettovermogen kan het fonds ook
gebruikmaken van futures op aandelen en aandelenindexen,
wisselkoersindexen, opties op aandelen en aandelenindexen, aandelen- en
wisselkoersswaps, en termijnwisselkoersen op gereglementeerde,
georganiseerde en/of over-the-countermarkten om de portefeuille in te
dekken tegen het aandelenrisico en het wisselkoersrisico.

De bevek wordt beheerd in overeenstemming met de principes van het
SRI-label die door het Franse ministerie van Economie en Financiën zijn
vastgelegd. Het feit dat rekening wordt gehouden met ecologische,
maatschappelijke en governancecriteria (ESG) is van invloed op de analyse
van de bedrijven in de portefeuille, de selectie van de effecten en hun
weging.

De ESG-analyse is gebaseerd op een eigen model dat gedeeld

wordt door de teams die belast zijn met het financiële beheer in de vorm
van een intern ESG-rooster. Op basis van de verschillende gegevens van
onze ESG-partners (bureaus voor extra-financiële analyse, externe
dienstverleners …), van de jaarverslagen en rapporten over het
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van elk bedrijf en van de
rechtstreekse uitwisselingen met deze bedrijven, stellen de analisten die
verantwoordelijk zijn voor de opvolging van elk effect een interne ESG-
score op.

Deze score is gebaseerd op zowel een kwantitatieve (energie-intensiteit,
personeelsverloop, mate van onafhankelijkheid van de raad …) als een
kwalitatieve benadering (soliditeit van het milieubeleid,
werkgelegenheidsstrategie, bekwaamheid van de bestuurders …).

De ESG-ratings worden in de waarderingsmodellen geïntegreerd via de
bèta die wordt gebruikt om de gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC)
te bepalen.

De methodologie voor de dekking van de emittenten door middel van een
ESG-analyse wordt gedetailleerd beschreven in het prospectus.

De analisten-beheerders zorgen ervoor dat een uitsluitingspercentage
wordt aangehouden van minimaal 20 % van de laagst genoteerde
waarden van het beleggingsuniversum van het fonds (beursgenoteerde
Scandinavische bedrijven met een kapitalisatie van meer dan € 250 m).
Omwille van de integriteit en objectiviteit ontvangen wij de scores die
gebruikt worden om deze uitsluitingsgraad te berekenen, van onze partner
ESG.

Als een vennootschap in portefeuille tot de 20 % laagst genoteerde
waarden zou behoren, zou die binnen een termijn van 3 maanden uit de
portefeuille worden verwijderd.
Bestemming van de uitkeerbare bedragen:
Bestemming van het nettoresultaat: Gekapitaliseerd
Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden: Gekapitaliseerd
Deze ICB komt in aanmerking voor PEA (aankoopplan aandelen).
Periodo de inversión recomendado: Deze ICB is misschien niet geschikt
voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 5 jaar
terug op te nemen.
Terugkoopmogelijkheid: De orders worden uitgevoerd volgens de
onderstaande tabel

Werkdag
Dag van
vaststelling
van de vw (D)

D+1 werkdag D+2
werkdagen

Dagelijkse ontvangst van de orders en
centralisering voor 11:00 uur (lokale tijd
in Parijs) van de orders voor
wederinkoop

Uitvoering van
de order ten
laatste op D

Publicatie van de
vereffeningswaarde

Regeling
van de
terugkopen

Risico- en rendementsprofiel

Met het laagste risico
Potentieel lager rendement

Met het hoogste risico
Potentieel hoger rendement

Verklaring van de indicator en de voornaamste beperkingen ervan:
De blootstelling aan de aandelenmarkten verklaart waarom de Franse
toezichthouder AMF het fonds onderbrengt in deze categorie. 
In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare indicatie
voor het toekomstige risicoprofiel van de ICB.
Niets garandeert dat de vermelde categorie ongewijzigd blijft en de
klassering kan evolueren doorheen de tijd.
De laagste categorie staat niet synoniem voor een risicoloze belegging.
Het kapitaal is niet gewaarborgd.

Andere belangrijke risicofactoren waarmee geen rekening wordt
gehouden in de indicator:

Ricico's die gepaard gaan met derivaten: Een belegging in dit soort
financiële instrumenten kan het risico op verliezen vergroten.

Wanneer een van die risico's zich voordoet, kan de vereffeningswaarde
van de ICB dalen. De andere risico's zijn vermeld in het prospectus. 
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Kosten

De betaalde kosten en commissies dienen ter dekking van de kosten voor het beheer van de ICB, met inbegrip van de kosten voor het commercialiseren
en verdelen van de aandelen; deze kosten verminderen de potentiële aanwas van de beleggingen.

Occasionele kosten ingehouden vóór of na de belegging

Instapkosten 4,00%

Uitstapkosten 0%

Het vermelde percentage is het maximum dat kan worden ingehouden
op uw kapitaal voordat het belegd wordt of voordat de opbrengst van uw
belegging u wordt uitgekeerd. In sommige gevallen zal de belegger
minder betalen. De belegger kan bij zijn adviseur of verdeler informeren
naar het daadwerkelijke bedrag van de in- en uitstapkosten.
Door de ICB op jaarbasis ingehouden kosten

Courante kosten 2,76%*

Door de ICB in bepaalde omstandigheden ingehouden kosten

Rendementsprovisie Nihil

*Dit percentage is gebaseerd op de kosten van het boekjaar dat werd
afgesloten op 31/03/2021. Het kan variëren van boekjaar tot boekjaar. De
beschrijving omvat de directe en indirecte kosten.
Meer informatie over de kosten vindt u in de rubriek 'Kosten en provisies'
in het prospectus van deze ICB, verkrijgbaar op de website
www.lazardfreresgestion.fr.
De courante kosten omvatten niet: de outperformanceprovisies en de
bemiddelingskosten, behalve in geval van in- en/of uitstapkosten betaald
door de ICB wanneer de ICB deelbewijzen van een ander collectief
beleggingsvehikel koopt of verkoopt.

In het verleden behaalde prestaties

In verleden behaalde resultaten vormen
geen betrouwbare indicatie voor
toekomstige prestaties en zijn niet
constant.
De prestaties worden berekend na
aftrek van de door de ICB
aangerekende kosten.
Oprichtingsdatum van de ICB :
02/01/1995

Munt: EUR

Referentie-index: 
MSCI Nordic Countries 
De referentie-indicator wordt uitgedrukt
in EUR. Netto dividenden of coupons
worden herbelegd. 

Praktische informatie  

Naam van de bewaarder: LAZARD FRERES BANQUE.

Plaats en modaliteiten van de mededeling van de vereffeningswaarde: De
liquidatiewaarde wordt dagelijks meegedeeld door middel van ophanging
in de lokalen van LAZARD FRERES GESTION SAS en op internet.

Plaats en modaliteiten voor het verkrijgen van informatie over deze
ICB : Het prospectus en de recentste jaar- en periodieke verslagen zijn na
schriftelijk verzoek binnen zeven dagen verkrijgbaar bij LAZARD FRERES
GESTION SAS, 25, rue de Courcelles 75008 Paris France.

Fiscaliteit: Afhankelijk van uw belastingstelsel kunnen de meerwaarden
en eventuele opbrengsten gekoppeld aan het aanhouden van deelbewijzen
of aandelen onderworpen zijn aan belastingen. Het is raadzaam om u als
belegger hierover te informeren bij uw adviseur of verdeler.

LAZARD FRERES GESTION SAS kan enkel aansprakelijk worden
gehouden indien de verklaringen in dit document misleidend, onjuist of
incoherent zouden zijn ten opzichte van de overeenkomstige delen in het
prospectus van de ICB.

Deze ICB is erkend door de Franse overheid en is gereglementeerd door
de Autorité des Marchés Financiers. LAZARD FRERES GESTION SAS is
erkend door de Franse overheid en is gereglementeerd door de Autorité
des Marchés Financiers.

De hierin meegedeelde essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig en
actueel op 01/02/2022.

Het beloningsbeleid is beschikbaar op de website van LAZARD FRERES
GESTION SAS www.lazardfreresgestion.fr.  Een papieren exemplaar is
gratis op vraag te verkrijgen. Elk verzoek om extra informatie moet worden
gericht aan de juridische afdeling van de ICB van LAZARD FRERES
GESTION SAS.
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