
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.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Dit fonds is een subfonds van Capital International Fund (CIF). Dit fonds wordt beheerd door
Capital International Management Company Sàrl, onderdeel van Capital Group.

Class Z EUR
ISIN LU1006079997

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds wil drie doelstellingen in gelijke mate
verwezenlijken: kapitaalgroei op lange termijn,
behoud van eerste inleg en lopende inkomsten
door te beleggen in aandelen en obligaties alsook
andere vastrentende effecten wereldwijd.

Beleggingsbeleid
Het fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde
aandelen en bedrijfs- en staatsobligaties van
beleggingskwaliteit en andere vastrentende

effecten die tot een officiële notering zijn
toegelaten of in andere gereglementeerde
markten worden verhandeld. Het fonds gebruikt
geen shortshelling noch leverage.

Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het
fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk
enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn.

Dit fonds is een actief beheerde icbe. Het wordt

niet beheerd met verwijzing naar een benchmark.
Alle informatie met betrekking tot de index wordt
uitsluitend voor contextuele en illustratieve
doeleinden verstrekt.

Dividenden
De aandelen in deze klasse zijn
kapitalisatieaandelen en er worden geen
dividenden uitgekeerd.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengsten

Historische gegevens, zoals om deze indicator te berekenen, zijn geen betrouwbare indicatie voor de
toekomst. De vermelde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.
De laagste risicocategorie betekent niet risicoloos.

Het fonds heeft een 4-rating wegens de aard van
zijn beleggingen waaronder de hieronder
vermelde risico's. Deze factoren kunnen apart of
gecombineerd een impact hebben op de waarde
van de beleggingen van het fonds of het fonds
blootstellen aan verliezen.
• Aandelenrisico: De koersen van

aandeleneffecten kunnen dalen als gevolg van
bepaalde gebeurtenissen, waaronder
gebeurtenissen waar bedrijven waarin het
fonds effecten houdt direct bij zijn betrokken;
algemene veranderingen in de markt; lokale,
regionale of wereldwijde politieke, sociale of
economische instabiliteit en
valutaschommelingen.

• Obligatierisico: De marktwaarden van
obligaties zijn meestal omgekeerd evenredig
met de renteniveaus: als de rente stijgt, daalt
de waarde van de obligatie en vice versa.
Fondsen die in obligaties beleggen, staan
blootgesteld aan kredietrisico. Effecten met
een lagere rating worden doorgaans
beschouwd een hoger kredietrisico en een
grotere kans op wanbetaling te hebben dan

effecten met een hogere rating.
• Liquiditeitsrisico: Het is mogelijk dat bepaalde

effecten, vooral niet-beursgenoteerde effecten
en/of effecten die in OTC-markten worden
verhandeld, in bepaalde omstandigheden niet
snel genoeg in de markt kunnen worden
verhandeld om een verlies te vermijden.

• Operationeel risico: Dit fonds kan beleggen in
markten waar de betalingssystemen minder
goed georganiseerd zijn dan in ontwikkelde
markten. Een betaling kan dus worden
uitgesteld, en aan het fonds toebehorende
contanten of effecten kunnen gevaar lopen.

• Tegenpartijrisico: Andere financiële
instellingen leveren diensten aan het fonds
zoals bewaring van activa of treden op als
tegenpartij voor financiële contracten zoals
derivaten. Het risico bestaat dat de tegenpartij
haar verplichtingen niet nakomt.

• Derivatenrisico: Hoewel het fonds derivaten
voorzichtig en voornamelijk voor
hedgingdoeleinden en/of voor een
doeltreffend portefeuillebeheer wil gebruiken,
kunnen derivaten een fonds blootstellen aan

extra risico's in verband met kredietrisico's van
de tegenpartij en een mogelijk grotere
volatiliteit en beperktere liquiditeit in
vergelijking met onderliggende
effectenposities.

• Risico met betrekking tot Shanghai-Hong
Kong en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: 
Beleggingen in effecten die via deze twee
programma's worden verhandeld en
verrekend, zijn onderhevig aan verschillende
risico's met betrekking tot het juridische en
technische kader van Stock Connect en/of
kunnen risico's inhouden met betrekking tot
verrekening en vereffening, regelgeving en
tegenpartijen.

• China Interbank Bond Market-risico: 
Beleggingen in Chinese onshore-obligaties die
rechtstreeks via de China Interbank Bond
Market worden verhandeld, zijn onderhevig
aan verschillende risico's met betrekking tot
verrekening en vereffening, liquiditeit,
regelgeving en tegenpartijen.
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Kosten

De vergoedingen die u betaalt, worden gebruikt om de kosten voor het beheer van het fonds te betalen,
waaronder marketingkosten en distributie. Die vergoedingen beperken de potentiële groei van uw
belegging. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn de hoogste die kunnen worden toegepast.
In sommige gevallen betaalt u minder. Spreek hierover het best met uw financieel adviseur of verdeler.

De lopende kosten zijn gebaseerd op onkosten voor de voorbije 12 maanden. Dit cijfer kan van jaar tot
jaar verschillen. Portefeuilletransactiekosten die een invloed hebben op rendementen zijn niet
inbegrepen.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten, waaronder de mogelijke beperking van vergoedingen, het
hoofdstuk 'Kosten' in het prospectus en de laatste jaar- of halfjaarverslagen, beschikbaar op
capitalgroup.com/international.

Eenmalige kosten die vóór of na uw
belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 5.25%
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 0.90%
Kosten die onder bepaalde specifieke
voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
Prestatievergoeding geen

In het verleden behaalde resultaten
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60% MSCI ACWI (net divs) / 40% Bloomberg Global Aggregate
Bond Total Return

Fonds

Het fonds is opgericht in 2014 en deze
aandelenklasse in 2014.

Rendementen zijn berekend in EUR na alle
lopende kosten, maar zonder instap- of
uitstapvergoedingen.

Prestaties in het verleden zijn geen indicatie voor
rendementen in de toekomst.

Dit fonds is een actief beheerde icbe. Het wordt
niet beheerd met verwijzing naar een benchmark.
Alle informatie met betrekking tot de index wordt
uitsluitend voor contextuele en illustratieve
doeleinden verstrekt.

Praktische informatie

Hoe een transactie uitvoeren
Particulieren worden aangemoedigd om te beleggen met de hulp van een adviseur die kan helpen met
inschrijvingen, omwisselingen en terugkopen. Particulieren die toch rechtstreeks willen beleggen, nemen
contact met ons op voor een formulier om een rekening te openen (Account Opening Form) en een
formulier voor transactieaanvragen (Transaction Request Form). Beleggers kunnen hun aandelen in het
fonds inruilen voor aandelen in hetzelfde of een ander subfonds binnen het paraplufonds indien ze
voldoen aan bepaalde vereisten zoals bepaald in het prospectus.

Meer informatie
Raadpleeg capitalgroup.com/international voor het prospectus, de laatste jaar- en halfjaarverslagen
(gratis beschikbaar in het Engels), andere aandelenklassen en de recentste dagkoersen. Dit fonds is een
subfonds van CIF, een paraplustructuur bestaande uit verschillende subfondsen. Dit document is specifiek
voor het fonds en de aandelenklasse zoals vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus, de
jaar- en halfjaarverslagen zijn voor het paraplufonds opgesteld. De activa en passiva van elk fonds worden
bij wet gescheiden. Dit betekent dat een fonds met zijn activa niet aansprakelijk kan zijn voor passiva van
een ander fonds binnen het paraplufonds. De details van het recentste bezoldigingsbeleid, met inbegrip
van maar niet beperkt tot een beschrijving van de berekeningswijze van de bezoldiging en voordelen, de
identiteiten van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de bezoldiging en
voordelen waaronder de samenstelling van de bezoldigingscommissie, waar een dergelijke commissie
bestaat, zijn beschikbaar op https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Een papieren
exemplaar van het bezoldigingsbeleid is op verzoek gratis verkrijgbaar.
U kunt de kennisgevingen aan de aandeelhouders raadplegen op onze website capitalgroup.com/
international (onder 'How to invest/Shareholder notices') om te controleren of er binnenkort activiteiten
zullen plaatsvinden met een impact op het subfonds waarin u wilt beleggen.

Contact
Capital Group Investor Services
Bel het gratis telefoonnummer 00 800 243 38637 in de EU en Zwitserland (9 tot 18 uur).
Van buiten de EU en Zwitserland zijn we bereikbaar op tel. +352 46 26 85 611 of fax +352 46 26 85 432.

Mededelingen
Het fonds is gedomicilieerd in het
Groothertogdom Luxemburg. Uw fiscale
behandeling hangt af van uw belastingstatuut in
uw land van woonplaats. Neem voor meer
informatie contact op met uw adviseur.

Capital International Management Company Sàrl
kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op
basis van verklaringen in dit document die
misleidend, onnauwkeurig of strijdig zijn met
delen van het prospectus die relevant zijn voor het
fonds.

Bewaarder
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 08 februari 2022.
Capital International Fund is toegestaan in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Groothertogdom Luxemburg).


