
Essen ële Beleggersinforma e
Dit document verscha u essen ële beleggersinforma e aangaande dit fonds. Het is geen marke ngmateriaal.

De verstrekte informa e 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 informa e te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

FFG - European Equi es Sustainable Moderate (het “compar ment”), klasse R Acc (ISIN
LU0945616984)

een compar ment van FFG (het “fonds”)

Beheersmaatschappij: Waystone Management Company (Lux) S.A. (het “beheersmaatschappij”), 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen
Kapitaalvermeerdering op lange termijn door middel van een gediversifieerde portefeuille met
behoud van een beperkt risico op kapitaalverlies en een vola liteitsniveau dat lager is dan
dat van de aandelenmarkten. De beleggingsstrategie van het compar ment kan worden om-
schreven als “defensief”.

Naast de financiële doelstelling genereert het compar ment een concrete maatschappelijke
impact via de Distribu ecoördinator (Funds For Good) van de sicav. Funds For Good maakt
het voornaamste bedrag tussen 50% van de ne owinst of 10% van de omzet over aan Funds
For Good Impact dat alle financiële middelen besteedt aan armoedebestrijding en het schep-
pen van werkgelegenheid door renteloze leningen en begeleiding te verstrekken aan kansarme
personen met een ondernemingsproject zodat zij de mogelijkheid krijgen om hun ac viteit te
starten.

Beleggingsbeleid
Het compar ment is een feeder-compar ment dat ten minste 85% van het ne overmogen
belegt in het compar ment FFG - European Equi es Sustainable (het “Master Fund”) dat tot
doel hee beter te presteren dan de brede Europese aandelenindex.
Teneinde de blootstelling van het compar ment aan de risico’s met betrekking tot de aande-
lenmarkt te beperken, zal een systema sche dekking van de aandelenblootstelling worden in-
gevoerd. De dekking beperkt de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt totmaximaal
50%.

De EMIX World Europe NTR Index wordt alleen gebruikt voor de berekening van de
presta ecommissie. Het compar ment wordt ac ef beheerd.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg hun aandelen inkopen.

Deze aandelen zijn kapitalisa eaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd.

Aanbeveling
Dit compar ment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3
jaar op te nemen.

Milieu-, sociale en governancecriteria
�Het doel van het compar ment is duurzame beleggingen, zoals bedoeld in ar kel 9 van de Du-
urzaamheidsverordening, alsook bijdragen tot een vermindering van de koolstofemissies met
het oog op de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen voor de beperking van de op-
warming van de aarde, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs. De selec e van ac va of ICBE’s
of andere ICB’s die de portefeuille van het compar ment vormen, gebeurt in overeenstemming
met het beleid van Funds For Good inzake verantwoord beleggen dat in zijn geheel beschikbaar
is op www.fundsforgood.eu. Dit beleid hee betrekking op de volgende aspecten:

1. Schrapping uit het beleggingsuniversum van een reeks ondernemingen op grond van
criteria die verband houden met interna onale verdragen, sectoren of specifieke ac-
viteiten.

2. Criteria op het gebied van milieu (vermindering met 20% van de koolstofvoetafdruk van
het aandelengedeelte van de portefeuille in vergelijking met een benchmarkaandele-
nuniversum), maatschappij of deugdelijk bestuur van de ondernemingen in de porte-
feuille.

3. Een Best-in-Universe-beleid.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico
.
Poten eel lagere opbrengsten Poten eel hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7
Wat betekent deze synthe sche indicator?

• De aandelen van klasse R Acc zijn ondergebracht in categorie 4 omdat dewaarde van het
aandeel onderhevig kan zijn aanmiddelma ge schommelingen en bijgevolg het risico op
verlies en de kans op winst middelma g kunnen zijn.

• De risicocategorie is bepaald op basis van historische gegevens en is mogelijk geen
betrouwbare indica e voor het toekoms ge risicoprofiel. De aangegeven risico- en
opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het

fonds kan in verloop van jd veranderen.

• De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

• Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Welke belangrijke risico’s worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthe sche in-
dicator?

• Het gebruik van futures en/of genoteerde op es is bedoeld om marktrisico’s en valu-
tarisico’s op portefeuilleniveau te beperken zonder ze volledig te kunnen elimineren.

Hoe krijg ik meer informa e over de risico’s van het compar ment?
Bijkomende informa e over de risico’s van een belegging in het compar ment worden vermeld
in het bijbehorend onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de be-
heersmaatschappij en op de website www.waystone.com.

http://www.fundsforgood.eu
http://www.waystone.com


Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 3,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het
belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden on rokken
Lopende kosten 2,06%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden on rokken
Presta evergoeding Een vergoeding voor outperformance dient

als vergoeding voor de efficiën e van de
manager bij het beheer van zijn hedge. De
commissie bedraagt 15% van de outperfor-
mance van de hedges vergeleken met een
vaste dekking van 70% op de EMIX-index.
De outperformance wordt berekend met
een highwatermark

De kosten die de belegger betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te be-
talen, inclusief demarke ng- en distribu ekosten en inclusief de kosten voor beleggingen in het
masterfonds. Deze kosten verminderen de poten ële groei van een belegging in het fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmenovereenmet eenmaximumpercentage dat
kanworden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds hee geïnvesteerd. In een

aantal gevallen is het mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel
adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informa e over de actuele in- en uitstapvergoeding.
De omwisseling van een deel of alle aandelen in aandelen van een ander compar ment of an-
dere aandelenklasse is gra s.

Het hier vermelde bedrag van de lopende kosten combineert de kosten die worden gemaakt
door zowel het toevoerfonds als het masterfonds.
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021.
De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het bedrag van de lopende kosten hee geen betrekking op:

• presta evergoeding

• transac ekosten, uitgezonderd de kosten in verband met de aankoop en verkoop van
het masterfonds.

De presta evergoeding die voor de aandelenklasse is berekend voor het laatste bedrijfsjaar
bedroeg 0,00%.

Raadpleeg voor meer informa e over kosten het hoofdstuk “Commissions et frais à charge du
compar ment” van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke
zetel van de beheersmaatschappij en op www.waystone.com.
Bijkomende informa e over de presta evergoeding is tevens beschikbaar in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekoms ge resul-
taten.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uitstapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Het compar ment is opgericht in 2013.
Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2013.

Prak sche informa e

Bewaarder
Banque de Luxembourg

Bijkomende informa e en beschikbaarheid van de prijzen
Bijkomende informa e over het toevoerfonds en het masterfonds, een exemplaar van het
prospectus, de laatste jaar- en hal aarverslagen en de laatste aandelenkoers van FFG zijn gra s
verkrijgbaar bij de beheermaatschappij of op www.waystone.com.
Het prospectus en het laatste jaar- en hal aarverslag van het toevoerfonds en het master-
fonds, zijn beschikbaar in het Frans. De beheermaatschappij kan u informeren over andere
talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.
De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij, met een
beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op
de website www.waystone.com. Op verzoek wordt een gra s papieren versie ter beschikking
gesteld.

Aansprakelijkheid
FFG kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verk-
laring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van
het prospectus voor het fonds is.

Belas ng
Op het toevoerfonds en hetmasterfonds is de Luxemburgse belas ngwetgeving van toepassing.
De woonplaats van de belegger kan van invloed zijn op zijn persoonlijke belas ngsitua e.

Specifieke informa e
Het compar ment FFG - European Equi es Sustainable Moderate mag ook andere aandelen-
klassen uitgeven.
Informa e over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan wor-
den verkregen bij de beheersmaatschappij.
Dit document met essen ële beleggersinforma e verscha informa e over een compar ment
van FFG dat uit meerdere compar menten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en half-
jaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.
De ac va en passiva van een compar ment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de ver-
plich ngen en schulden van een compar ment geen invloed hebben op de andere compar -
menten.
De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een compar ment om
te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compar ment of van een
ander compar ment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informa e terugvinden
over de wijze van inschrijving, inkoop en omwisseling.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Waystone Management Company (Lux) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essen ële beleggersinforma e is correct op datum van 01.02.2022.

http://www.waystone.com
http://www.waystone.com
http://www.waystone.com
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