
 

   
 Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. 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 deze ICBE. Wij raden u aan 
deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in deze 
ABI wenst te beleggen.

EdR SICAV - Tricolore Rendement (het "compartiment"), een compartiment van de Edmond de 
Rothschild SICAV 

Aandelencategorie A EUR (de "Categorie") - FR0010588343
Beheermaatschappij: Edmond de Rothschild Asset Management (France), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild 

ICBE waarop het Frans recht van toepassing is

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beheerdoelstelling: Het compartiment streeft op een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een hogere performance dan die van zijn benchmark, de SBF 120 (NR), door 
hoofdzakelijk te beleggen in Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goede performance zullen genereren. Deze bedrijven worden
geselecteerd op basis van een analyse waarin de financiële winstgevendheid gekoppeld wordt aan de naleving van niet-financiële criteria. Het compartiment wordt actief beheerd, wat 
betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van 
beslissingen over  de selectie  van activa,  de regionale  spreiding,  de sectorale  standpunten en het  algehele  niveau van blootstelling  aan de markt.  Het  beleggingsuniversum van het  
compartiment bestaat uit alle Franse effecten waarvan de marktkapitalisatie groter is dan €  300 miljoen en die geanalyseerd zijn op grond van niet-financiële criteria.
Benchmark: SBF 120 (NR), nettodividenden herbelegd
Beleggingsbeleid: Het compartiment past een actief stockpicking-beheer toe op een universum van overwegend Franse, beursgenoteerde aandelen. De Europese aandelen
zullen ten minste 75% van het vermogen vertegenwoordigen, waarvan ten minste 65% aandelen uit de eurozone. Andere dan Franse aandelen zullen in totaal niet meer uitmaken dan 25% 
van het nettovermogen. De aandelen worden geselecteerd op basis van de stappen om effecten te identificeren die voldoen aan niet-financiële criteria.
De beheerfilosofie van het compartiment streeft naar beleggingen in bedrijven die hun strategische en operationele keuzes oriënteren op globale performances, d.w.z. economische en 
financiële, sociaal-maatschappelijke, corporate governance én ecologische performances met inachtneming en het vertrouwen van hun interne en externe stakeholders. De selectie van 
effecten
is gebaseerd op de toepassing van zowel financiële als niet-financiële criteria.
Het universum van de effecten waarin het compartiment  belegt,  bestaat uit  aandelen van ondernemingen met een kapitalisatie die hoofdzakelijk  groter is dan 300 miljoen euro.  Het 
compartiment  zal  bovendien  ten  minste  10% van zijn  nettovermogen investeren  in  beursgenoteerde  aandelen  van  Franse  micro-,  midden-  en  kleinbedrijven.  Op alle  effecten  in  het  
beleggingsuniversum van de portefeuille wordt een niet-financiële analyse toegepast. 
Dankzij  de analyse op grond van financiële  criteria  kunnen aandelen worden geselecteerd die  naar  de mening van het  beheerteam ofwel  aanzienlijke groeivooruitzichten,  voldoende 
rendement of een aanzienlijke onderwaardering bieden.
Op grond van de analyse gebaseerd op niet-financiële criteria kan worden voldaan aan de vereisten van maatschappelijk verantwoord beleggen, door waarden te selecteren volgens een 
ESG-beoordelingskader dat specifiek is voor de beheermaatschappij, waarbij de effecten ingedeeld worden in de onderstaande criteria:
- Milieu: energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen, water, afval, vervuiling, strategie voor milieubeheer, groene impact; 
- Sociaal: kwaliteit van de werkgelegenheid, personeelsbeleid, maatschappelijke impact, gezondheid en veiligheid;
- Bestuur: structuur van de bestuursorganen, beloningsbeleid, audit en interne controle, aandeelhoudersbelang.
Het MVO-ratingmodel is opgebouwd:
- Volgens een 'Best-in-Universe'-benadering, die de voorkeur geeft aan de bedrijven die het best presteren zonder rekening te houden met hun financiële rating, grootte of sector.
- Met wegingen die gedifferentieerd worden voor de 3 ESG-pijlers per activiteitensector, afhankelijk van hun specifieke uitdadingen. In feite wordt aan de 3 niet-financiële pijlers een meer of 
minder significante weging toegewezen, afhankelijk van de betreffende sector, waardoor de weging van elk van de drie pijlers verschilt.
Om  te  bepalen  of  het  geanalyseerde  bedrijf  de  door  de  beheermaatschappij  gedefinieerde  kenmerken  van  verantwoordelijk  en  duurzaam  ondernemen  belichaamt,  maakt  de  
beheermaatschappij een analyse die resulteert in een interne ESG-score op een schaal van zeven gradaties van AAA tot CCC. De rating is de som van de resultaten die zijn verkregen op 
basis van de verschillende E-, S-, G-criteria van het door analisten vastgestelde beoordelingskader.
Indien er geen interne score beschikbaar is, baseert de beheerder zich op een door Sustainalytics verstrekte ESG-rating, een ratingbureau dat zich baseert op niet-financiële criteria. De 
ratingmethodologie van Sustainalytics kan afwijken van de methode die wordt toegepast voor de berekening van bedrijfseigen ratings. De beheerder selecteert voornamelijk effecten in de 
portefeuille met
een bedrijfseigen rating. In het algemeen is de beheerder verantwoordelijk voor de selectie van de effecten die voldoen aan de niet-financiële criteria die het beste overeenkomen met de 
methode van de beheermaatschappij.
Na toepassing van dit proces wordt uit het beleggingsuniversum 20% van de slechtste, niet-financiële ratings verwijderd.
Ondernemingen waarvan de activiteit direct en onder bepaalde voorwaarden indirect verband houdt met de verwerking van kolen ten behoeve van verbranding en ertswinning, worden 
uitgesloten van de portefeuille.
Het compartiment kan ook beleggen in de volgende effecten:
- Met het oog op afdekking en/of blootstelling, zonder naar een overmatige blootstelling te streven, en binnen de limiet van 100% van zijn vermogen, kan het compartiment gebruikmaken van 
financiële contracten, die worden verhandeld
op georganiseerde, gereguleerde Franse markten (futures, beursgenoteerde opties) of onderhands (opties, swaps, valutatermijncontracten). Hiermee kan het compartiment posities innemen 
om de portefeuille af te dekken tegen bepaalde risico's (aandelen, valuta's).
- De totale blootstelling van de portefeuille aan schuldeffecten en geldmarktinstrumenten voor kasbeheer mag maximaal 25% van de portefeuille vertegenwoordigen.
- Het compartiment kan ook beleggen in Franse converteerbare obligaties die in euro luiden en die worden verhandeld op een Europese gereglementeerde markt, binnen de limiet van 0% tot 
maximaal 25% van het nettovermogen en in buitenlandse converteerbare obligaties binnen deze limiet tot maximaal 10%.
Al deze effecten worden geselecteerd op basis van de stappen om effecten te identificeren die voldoen aan de voornoemde niet-financiële criteria.
Bovendien kan het compartiment, met een maximumlimiet van 10%, beleggen in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB’s. De geselecteerde ICB's worden niet onderworpen aan een 
niet-financiële analyse. Het compartiment maakt niet gebruik van Total Return Swaps.
AMF-classificatie: Aandelen uit de eurozone 
Frequentie voor het kopen of verkopen van aandelen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van 
Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag.  
Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie
Bestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering: Kapitalisatie
Andere informatie:  Het  compartiment  bevordert  criteria  op het  gebied van milieu,  maatschappij  en goed bestuur (ESG) in de zin van artikel  8 van Verordening (EU) 2019/2088,  de 
zogenoemde informatieverschaffingsverordening of SFDR, en is onderhevig aan duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus.
Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Opbrengst
potentieel lager

Opbrengst
Potentieel hoger

1 2 3 4 5 6 7
De bovenstaande indicator wordt berekend op basis van gegevens uit het verleden en biedt 
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de ICBE. Het is 
niet zeker dat de getoonde risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft en de indeling kan 
in  de  loop  van  de  tijd  evolueren.  Categorie  1  betekent  niet  dat  het  om  een  risicoloze  
belegging gaat. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd.
Het  compartiment  is  ingedeeld  in  categorie  6,  in  overeenstemming met  de  aard  van  de  
effecten  en  de  geografische  zones  die  zijn  vermeld  in  het  deel  "Doelstellingen  en  
beleggingsbeleid" en met de valuta van het aandeel.
 
 

Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator:
Kredietrisico:  risico  dat  een  emittent  van  obligaties  of  geldmarktinstrumenten  zijn  
verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook het 
gevolg zijn van het feit dat een emittent de terugbetaling niet nakomt op de vervaldag.
Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig
maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen.
Derivatenrisico:  het  gebruik  van  derivaten  kan  leiden  tot  een  sterkere  daling  van  het  
nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd.
Tegenpartijrisico: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn 
verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen.
 
Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.



 

     
Kosten

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 3,00%
Uitstapvergoeding Geen
Het vermelde percentage is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 
afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan de ICBE worden onttrokken
Lopende kosten 2,31%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de ICBE worden onttrokken
Prestatievergoeding
15% per jaar van de outperformance tegenover de referentiewaarde, de SBF 120, 
nettodividenden herbelegd. Indien het aandeel van het compartiment beter presteert dan 
zijn referentie-indicator, maar zelfs als het rendement negatief is, kan over de 
referentieperiode een prestatievergoeding worden aangerekend.

De  betaalde  kosten  en  vergoedingen  worden  aangewend  om  de  beheerkosten  van  het  
compartiment,  met  inbegrip  van  de  marketing-  en  distributiekosten  van  de  aandelen,  te  
dekken. Deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. 
De  vermelde  instap-  en  uitstapvergoedingen  zijn  maximumcijfers,  in  bepaalde  gevallen  
betaalt de belegger mogelijk minder. 
De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of 
financiële distributeur vernemen.
Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het jaar dat afloopt in 
september 2021. Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar.
Bemiddelingskosten  zijn  niet  inbegrepen,  met  uitzondering  van  de  instap-  en  
uitstapvergoedingen  die  het  compartiment  betaalt  wanneer  zij  deelnemingsrechten  en/of  
aandelen in andere ICB’s en beleggingsfondsen koopt of verkoopt.
De prestatievergoeding sluit lopende kosten uit en wordt uitbetaald in de loop van het laatste 
boekjaar  dat  is  afgesloten  in  september  2021  en  vertegenwoordigt  0,00%  van  het  
gemiddelde nettovermogen.
Raadpleeg voor meer informatie over de kosten en vergoedingen het prospectus van het 
compartiment en de website www.edram.fr.

Resultaten uit het verleden
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  EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR 
  Benchmark

In  het  verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie  voor  toekomstige 
opbrengsten. Ze zijn niet constant in de tijd.
Het  berekende resultaat  omvat  de  lopende kosten,  de  transactiekosten  en  de  eventueel  
geïnde prestatievergoedingen. Het omvat niet de instap- en uitstapvergoedingen.
 
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR, nettodividenden herbelegd.
EdR SICAV - Tricolore Rendement is geïntroduceerd op 08.03.2019
Introductiedatum van het deelnemingsrecht: 12/1998
Benchmark: SBF 120 (NR) nettodividenden herbelegd

A: Het deelnemingsrecht C van het GBF EdR Tricolore Rendement is op 08.03.2019 overgenomen door het aandeel A EUR van het compartiment EdR SICAV - Tricolore Rendement. Het 
overnemende compartiment heeft de beleggingsbeperkingen en -limieten en het risicoprofiel van het overgenomen GBF behouden. Tot 08.03.2019 (datum van de fusie door overname) zijn 
de in het verleden behaalde resultaten die van het deelnemingsrecht C van het overgenomen GBF.
B: Tot 31.01.2013 was de referentie-index SBF 120 (PI).

Praktische informatie

De depositobank van de ICBE is Edmond de Rothschild (France).
 
Het prospectus van het compartiment en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans 
en het Engels) worden gratis verstuurd na schriftelijke aanvraag gericht aan het volgende 
adres:  Edmond  de  Rothschild  Asset  Management  (France)  47,  rue  du  Faubourg  
Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - Frankrijk, telefoon: 00 33 1 40 17 25 25, e-mail:  
contact-am-fr@edr.com. De prijs van de aandelen en, indien van toepassing, de informatie 
met  betrekking  tot  de  andere  aandelencategorieën  zijn  beschikbaar  op  de  website  
www.edram.fr. Nadere informatie over het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met 
name de beschrijving van de manier waarop de beloning en uitkeringen worden berekend, is 
beschikbaar op de website:
http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management.  Een  papieren  
exemplaar van het beleid is kosteloos beschikbaar op verzoek aan de Beheermaatschappij.
 
 

De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie 
van de belegger. (Kwalificerend als PEA)
 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) 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 compartiment is.
 
Het compartiment en zijn aandelen zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens 
de  Securities  Act  of  1933  of  een  andere  reglementering  van  de  Verenigde  Staten.  Het  
compartiment kan ofwel inschrijven op deelnemingsrechten of aandelen van doelfondsen die 
kunnen deelnemen aan aanbiedingen van nieuwe uitgiften van Amerikaanse aandelen ("US 
IPO"),  ofwel  rechtstreeks  deelnemen  aan  Amerikaanse  beursintroducties  ("US IPO").  De  
Financial  Industry Regulatory Authority (FINRA) heeft,  overeenkomstig de regels 5130 en 
5131 van de FINRA (de Regels), een verbod afgekondigd op het in aanmerking komen van 
bepaalde personen voor deelname aan de toewijzing van een US IPO, wanneer de effectieve
rechthebbenden van dergelijke rekeningen professionals zijn in de financiële dienstensector 
(waaronder, onder andere, eigenaar of werknemer van een onderneming die lid is van FINRA
of fondsbeheerder (Uitgesloten Personen), of directeur of bestuurder van een Amerikaanse 
of niet-Amerikaanse onderneming die zakelijke relaties kan hebben met een onderneming die
lid is van FINRA (Betrokken Personen). Het compartiment mag niet worden voorgesteld aan 
of  verkocht  ten  gunste  of  voor  rekening  van  een  "U.S.  Person"  zoals  gedefinieerd  door  
"Regulation  S",  en  aan  beleggers  die  worden  beschouwd  als  Uitgesloten  Personen  of  
Betrokken Personen volgens de Regels van FINRA. Als er enige twijfel  bestaat over zijn 
status, moet de belegger het advies inwinnen van zijn juridisch adviseur.
 

 
Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP-04000015 en wordt gereglementeerd door de AMF.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 04.02.2022.


