
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.

UBAM - 30 Global Leaders Equity, een subfonds van UBAM
Categorie: UC EUR (Kapitalisatie) LU0862309761
UBAM is een SICAV beheerd door UBP Asset Management (Europe) S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk
te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld, inclusief
opkomende markten.
Het Fonds wordt actief beheerd en is geconcentreerd (doorgaans
ongeveer 30 posities).
Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven die aan de top staan in hun
bedrijfsdomein, duurzame groei bieden en aantrekkelijk gewaardeerd
zijn.
Het Fonds is hoofdzakelijk gefocust op bedrijven waarvan wordt verwacht
dat ze groei en een toonaangevend (duurzaam en van hoge kwaliteit)
cashflowgebaseerd investeringsrendement bieden. Het is gericht op de
lange termijn, met weinig nood aan verloop.
Het Fonds wordt beheerd met het oog op een ESG-kwaliteitsscore die te
allen tijde hoger is dan die van de MSCI AC World Net Return Index ('de
Benchmark'), en een ESG-kwaliteitsscore die hoger is dan de ESG-score
van de gelijk gewogen benchmarkleden exclusief de slechtst 20%
beoordeelde ondernemingen in de Benchmark. Het Fonds bevordert ook
een lagere koolstofvoetafdruk die veel lager is dan die van zijn Benchmark.
De ESG-benadering is ingebed in het beleggingsproces van het Fonds,
en de aandelenselectie omvat ESG-criteria. ESG-overwegingen kunnen
een belangrijke drijfveer zijn voor zowel de risico's van een belegging als
voor het behouden of verbeteren van de Cash Flow Returns on Investment
(CFROI) van een onderneming. De kwalitatieve duurzaamheidsanalyse
is mede gebaseerd op de input vanuit MSCI ESG Research en op de
eigen analyse van de Beleggingsbeheerder die de ESG-criteria opneemt
in zijn analyses.
De Beleggingsbeheerder voert een negatieve screening en een op
normen gebaseerde screening uit om het beleggingsuniversum te filteren.
ESG-gerelateerde informatie wordt ingevoerd in de eigen Discounted

Cash Flow-modellen van ondernemingen Bij de portefeuilleconstructie
wordt rekening gehouden met de algemene ESG-score en met de
risicobijdrage die voortvloeit uit ESG-blootstellingen.

ESG-overwegingen kunnen onder meer betrekking hebben op de
koolstofvoetafdruk en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs,
de naleving van de mensenrechten en internationale normen, sociale
normen en normen voor deugdelijk bestuur.
Er wordt een prestatievergoeding ten opzichte van de Benchmark
toegepast op sommige aandelencategorieën. De Benchmark is
representatief voor het beleggingsuniversum maar niet representatief
voor het risicoprofiel van het Fonds. De beleggingen van de portefeuille
zullen materieel afwijken van de samenstelling van de Benchmark met
betrekking tot landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de
portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door
het Fonds worden bevorderd en/of om te profiteren van specifieke
beleggingskansen.
De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse
dollar.
Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt niet afgedekt.
Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven
op deelnemingsrechten of deze verzilveren.
Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar:
https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa.
De aanbevolen beleggingstermijn is minstens vijf jaar.
De opbrengsten uit beleggingen van een aandelenfonds kunnen zich
ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt.
Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun
beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke
belegging mogelijk niet terugkrijgen.
Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie
kapitalisatie).

Risico- en opbrengstprofiel
Bij lager risico, Bij hoger risico,
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Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse historische volatiliteit van
het Fonds gedurende een periode van vijf jaar.
Risicocategorie 6 weerspiegelt een zeer hoog winst- en/of
verliespotentieel voor de portefeuille.
Dit is toe te schrijven aan de beleggingen in aandelen op de wereldwijde
markt.
De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de
synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis
voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De risicocategorie van dit Fonds is niet gewaarborgd en kan veranderen
in de loop van de tijd.
De laagste risicocategorie betekent niet 'risicoloos'.
Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd.

Aanzienlijk(e) risico('s) voor dit Fonds waarmee de indicator geen
rekening houdt:
Tegenpartijrisico: Aangezien het Fonds gebruik maakt van over-the-
counter derivaten bestaat er een risico dat de tegenpartij bij de transacties
haar contractuele verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Dit kan leiden
tot financiële verliezen voor het Fonds.
Valutarisico: Het Fonds belegt in buitenlandse markten. Het Fonds kan
beïnvloed worden door wijzigingen in de wisselkoersen, die de waarde
van uw belegging kunnen verhogen of verlagen.
ESG en Duurzaamheidsrisico: dit kan resulteren in een wezenlijk
negatief effect op de waarde van een belegging en de prestatie van het
Fonds. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en vereist
subjectieve oordelen, die gebaseerd kunnen zijn op gegevens die moeilijk
te verkrijgen zijn en/of onvolledig zijn, geschat, verouderd of anderszins
materieel onnauwkeurig zijn. Deze gegevens kunnen geheel of
gedeeltelijk afkomstig zijn van derden.
Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico ontstaat wanneer bepaalde
beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dat kan het rendement
van het Fonds verlagen, omdat het Fonds dan niet in staat is op gunstige
momenten of tegen gunstige prijzen te handelen.
Volledige details over de risico's zijn uiteengezet in het hoofdstuk
'Risicofactoren' in het prospectus.
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Kosten
Deze kosten en vergoedingen 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 beleggingen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 3.00%

Uitstapvergoeding Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.

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

Lopende kosten 1.34%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken

Prestatievergoeding Geen

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde
gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen. De belegger kan bij zijn
adviseur of distributeur informeren naar het reële bedrag van de instap-
en uitstapvergoedingen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten van het vorige jaar, dat
eindigde op 31 december 2021. Dit percentage kan van jaar tot jaar
verschillen. Het omvat niet de prestatievergoedingen en de
bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen
die het Fonds betaalt wanneer het aandelen van een ander Fonds koopt
of verkoopt.
Meer informatie over de kosten van het Fonds vindt u in de betrokken
onderdelen van het prospectus, dat beschikbaar is op
www.ubp.com.

In het verleden behaalde resultaten
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MSCI AC World Net Return Index (Denominated EUR)
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De in het diagram vermelde resultaten bieden geen betrouwbare leidraad
voor de toekomstige resultaten.
Het geannualiseerd rendement wordt berekend na aftrek van alle kosten
die aan het Fonds zijn onttrokken.
Datum van oprichting van het Fonds: 12/12/2006
Introductiedatum van de aandelencategorie: 28/02/2020
Valuta van de aandelencategorie: EUR

A: Beleggingsbeleid gewijzigd op 17-01-2013

Praktische informatie
Bewaarder: BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Luxembourg Branch, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom
Luxemburg.
UBAM is een paraplu-SICAV met meerdere compartimenten, waarvan de activa en passiva wettelijk van elkaar zijn gescheiden.
Exemplaren van het prospectus en de recentste periodieke reglementaire documenten zijn, naast andere praktische informatie, gratis beschikbaar in
het Engels bij UBP Asset Management (Europe) S.A., 287, 289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.
Het Fonds biedt andere categorieën van aandelen aan, zoals hierna gedefinieerd in het prospectus. Conversies in aandelen van een andere
aandelencategorie in het Fonds of in aandelen van een ander fonds kunnen worden gedaan zoals uiteengezet in het deel 'Conversie van aandelen' in
het prospectus.
De intrinsieke waarde is verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en op de website www.ubp.com.
Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van aandelen van het Fonds
onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financieel adviseur.
Het Fonds 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.
Informatie over het beloningsbeleid van UBP Asset Management (Europe) S.A., inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen
en uitkeringen worden berekend en de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het toekennen van de beloning en uitkeringen, inclusief, al
naargelang het geval, de samenstelling van het beloningscomité, is beschikbaar op https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-europe-sa.
Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het hoofdkantoor van het Fonds.
UBP Asset Management (Europe) S.A. en UBAM zijn gedomicilieerd in Luxemburg en staan onder toezicht van de Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-02-2022.
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