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Sécurité

Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht

Doelstellingen en beleggingsbeleid Risico- en opbrengstprofiel

Sécurité is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE-SICAV naar Luxemburgs recht en een obligatiefonds, dat 
voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. De beheerdoelstelling 
is beter te presteren dan de referentie-index, de ICE BofA 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) (herbelegde coupons), met 
een beperkte volatiliteit. Deze index volgt de prestaties van de markt voor staatsobligaties in euro met een looptijd van 1 tot 
3 jaar, met herbelegde coupons. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 2 jaar.

Dit Subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social) overeenkomstig Artikel 8 van 
Verordening (EU) 2019/2088 (de Sustainable Finance Disclosure Regulation). Het Subfonds past ofwel het best-in-universe-
principe ofwel het best-effort-principe toe, alsook negatieve en relatieve screening, waarmee het beleggingsuniversum 
van het Subfonds actief met ten minste 20% wordt gereduceerd. Voorbeelden van ESG-criteria zijn: (E) gegevens over 
koolstofemissie, (S) het personeelsbeleid en (G) de omgang met minderheidsaandeelhouders. Het duurzaamheidsrisico van 
het Subfonds kan verschillen van het duurzaamheidsrisico van de referentie-indicator. Raadpleeg het prospectus voor meer 
informatie over duurzaamheid.

Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken 
samen te stellen. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse 
wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 
overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel 
rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger 
potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren 
een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote 
prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen 
kunnen leiden.

EEN OPLOSSING OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE LAGE RENTE IN 

EUROPA

(1) Referentie-index: ICE BofA 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) (herbelegde coupons). De referentie-index wordt omgerekend in euro voor de in EUR 
luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.

Tot 31 december 2020 was de referentie-indicator de Euro MTS 1-3 Year. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode.
Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/

de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met 

name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document 

met essentiële beleggersinformatie.

Jaarlijks rendement (%) op 30/06/2022

Lanceringsdatum: 20/11/2015

Evolutie de netto-inventariswaarde sinds de creatie

(in €; basis 100) op 30/06/2022

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR acc. 

Bron: Carmignac
Kapitalisatieklassen: dividenden herbelegd. Referentieperiode: rendement op jaarbasis op de vermelde datum over de opgegeven periode. 
Beleggers kunnen de rendementen van de andere klassen op verzoek verkrijgen bij de beheermaatschappij.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden 

zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de 
eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt 
die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-

inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

RISICO’S DIE IN DE INDICATOR NIET VOLDOENDE 

IN AANMERKING WORDEN GENOMEN 

 f TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een 
tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen 
kan voldoen.  

INHERENTE RISICO’S

 f KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen 
met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet 
nakomt. 

 f RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door 
veranderingen in de rentestanden de netto-
inventariswaarde verandert.

 f VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen 
met de blootstelling, via directe beleggingen of 
valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de 
waarderingsvaluta van de ICBE. 

 f RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/
deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of 
bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt 
mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.
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(1) Referentie-indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Coupons reinvested). Tot 31 december 2020 was de referentie-indicator de Euro
MTS 1-3 Year. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Sécurité is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE-SICAV naar Luxemburgs recht en een
obligatiefonds, dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier
uitgedrukt in euro. De beheerdoelstelling is beter te presteren dan de referentie-index, de ICE BofA ML 1-3
Y Euro All Government Index, met een beperkte volatiliteit. Deze index volgt de prestaties van de markt
voor staatsobligaties in euro met een looptijd van 1 tot 3 jaar, met herbelegde coupons. De aanbevolen
minimale beleggingsduur is 2 jaar.

Sinds 31/12/2020 is de samenstelling van de referentie-indicator gewijzigd: de ICE BofA ML 1-3 Y Euro All
Government Index heeft de Euro MTS 1-3 ans vervangen als indicator.

Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse
wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Risiko en rendement profiel
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* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt
met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie
7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De
categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit,
met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot
latente verliezen kunnen leiden.

Netto inventarisatiewaarde evolutie sinds oprichting

(in €; basis 100) op 30/06/2022
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Referentie-indicator¹
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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
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Jaarlijks rendement (%) op 30/06/2022

Lanceringsdatum: 20/11/2015

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Sinds de

creatie

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc -7.86 -1.40 -1.11 -0.54

Referentie-indicator¹ -2.66 -1.15 -0.69 -0.54

Bron: Carmignac, ICE
Kapitalisatieklassen: dividenden herbelegd. Referentieperiode: rendement op jaarbasis op de vermelde datum over de opgegeven periode.
Beleggers kunnen de rendementen van de andere klassen op verzoek verkrijgen bij de beheermaatschappij.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het

verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met
uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een
gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een
wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

RISICO’S DIE IN DE INDICATOR NIET

VOLDOENDE IN AANMERKING WORDEN

GENOMEN

TEGENPARTIJRISICO: Het fonds kan verlies lijden
ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele
verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van
transacties in derivaten op onderhandse markten.

INHERENTE RISICO’S

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de
rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico
dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele
garantie of bescherming van het belegde kapitaal.
Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een
deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de
aankoopprijs.
WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met
de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik
van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de
waarderingsvaluta van het Fonds.

Meer informatie over de risico’s van het

deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het

prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en

in het document met essentiële beleggersinformatie.
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(1) Referentie-indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Coupons reinvested). Tot 31 december 2020 was de referentie-indicator de Euro
MTS 1-3 Year. Het rendement wordt weergegeven op basis van de kettingmethode.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Sécurité is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE-SICAV naar Luxemburgs recht en een
obligatiefonds, dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier
uitgedrukt in euro. De beheerdoelstelling is beter te presteren dan de referentie-index, de ICE BofA ML 1-3
Y Euro All Government Index, met een beperkte volatiliteit. Deze index volgt de prestaties van de markt
voor staatsobligaties in euro met een looptijd van 1 tot 3 jaar, met herbelegde coupons. De aanbevolen
minimale beleggingsduur is 2 jaar.

Sinds 31/12/2020 is de samenstelling van de referentie-indicator gewijzigd: de ICE BofA ML 1-3 Y Euro All
Government Index heeft de Euro MTS 1-3 ans vervangen als indicator.

Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse
wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.
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*
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* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt
met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie
7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De
categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit,
met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot
latente verliezen kunnen leiden.

Netto inventarisatiewaarde evolutie sinds oprichting

(in €; basis 100) op 30/06/2022
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Jaarlijks rendement (%) op 30/06/2022

Lanceringsdatum: 20/11/2015

1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Sinds de

creatie

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc -7.86 -1.40 -1.11 -0.54

Referentie-indicator¹ -2.66 -1.15 -0.69 -0.54

Bron: Carmignac, ICE
Kapitalisatieklassen: dividenden herbelegd. Referentieperiode: rendement op jaarbasis op de vermelde datum over de opgegeven periode.
Beleggers kunnen de rendementen van de andere klassen op verzoek verkrijgen bij de beheermaatschappij.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het

verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met
uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een
gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een
wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

RISICO’S DIE IN DE INDICATOR NIET

VOLDOENDE IN AANMERKING WORDEN

GENOMEN

TEGENPARTIJRISICO: Het fonds kan verlies lijden
ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele
verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van
transacties in derivaten op onderhandse markten.

INHERENTE RISICO’S

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de
rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico
dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele
garantie of bescherming van het belegde kapitaal.
Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een
deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de
aankoopprijs.
WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met
de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik
van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de
waarderingsvaluta van het Fonds.

Meer informatie over de risico’s van het

deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het

prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en

in het document met essentiële beleggersinformatie.
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A D V E R T E N T I E
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Bron: Carmignac op 30/06/2022.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen/compartimenten van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen 
hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze 
instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen/compartimenten van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

ADVERTENTIE
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RECLAME

Bron: Carmignac 30/06/2022.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac
aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen
beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de
verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Activaspreiding

Bedrijfsobligaties 76.31%

    Staatsobligaties industrielanden 9.02%

    Noord-Amerika 1.37%

    Europa 7.65%

    Staatsobligaties groeilanden 1.44%

    Latijns-Amerika 0.21%

    Oost-Europa 0.87%

    Midden-Oosten 0.37%

    Privé-obligaties industrielanden 47.56%

    Basis consumptiegoederen 0.80%

    Discretionair verbruik 6.54%

    Energie 7.63%

    Bancaire obligaties 13.60%

    Vastgoed 3.39%

    Industrieën 4.01%

    Grondstoffen 1.47%

    Gezondheid 1.88%

    Nutsbedrijven 3.45%

    Communicatiediensten 2.95%

    Informatietechnologie 1.86%

    Privé-obligaties groeilanden 8.05%

    Discretionair verbruik 1.96%

    Energie 1.67%

    Bancaire obligaties 0.75%

    Vastgoed 1.04%

    Industrieën 1.00%

    Grondstoffen 0.56%

    Gezondheid 0.67%

    Communicatiediensten 0.40%

    Supranationale Obligaties 0.56%

    ABS 9.68%

Monetair 22.33%

Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten 1.36%

Kijk in de woordenlijst op pagina 4 van het document voor een verklaring van de technische termen.

Verdeling volgens obligatie - Obligatiecomp.

Vastrentende Privé 72.39%

ABS 12.68%

Vastrentende Staatsobligaties 11.14%

Staatsobligaties industrielanden
met variabele rente 2.57%

Supranationale Obligaties 0.73%

Privé-obligaties met variabele rente 0.49%

Voornaamste posities - Obligaties

Naam Markt Rating %

GREECE ZC 12/02/2026 Griekenland BB 1.35%

ITALY TV 15/04/2025 Italië BBB+ 1.24%

BELGIUM 1.00% 22/06/2031 België AA- 1.05%

BELGIUM ZC 22/10/2031 België AA- 0.95%

VENDM 1X A1R Ierland AAA 0.89%

GREECE 3.45% 02/04/2024 Griekenland BB 0.77%

ENEL SPA 8.75% 24/09/2023 Italië BBB- 0.74%

ITALY TV 28/06/2026 Italië BBB 0.72%

ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 Italië BB 0.70%

ENI SPA 2.62% 13/10/2025 Italië BBB 0.69%

9.12%

Het is mogelijk dat de in de portefeuille getoonde ICB’s niet verkrijgbaar zijn in België; raadpleeg uw
beleggingsadviseur.
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Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren 
zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. 
Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. 

Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.

De distributeur in België van de deelbewijzen/aandelenklassen uit de fondsenreeks Carmignac is Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. De financieel beheerder is Carmignac Gestion S.A., 
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen. Meer informatie is te vinden in het prospectus.

Kosten: Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tarieftabel. Uw bewaarnemer kan jaarlijkse bewaarvergoedingen in rekening brengen. Deze 
verschillen per instelling, en u kunt de tarieven opvragen bij de betreffende bewaarnemer.

Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun beroepsactiviteiten 
en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Bij inschrijving in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht dient u elk jaar uw aandeel in 
het door het fonds ontvangen dividend (en rente indien van toepassing) op uw belastingaangifte te vermelden. (https://www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator). 

Roerende voorheffing bij verkoop: Voor een compartiment waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een compartiment dat ten minste 10% van zijn 
vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de aandelen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de inkomsten 
uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop van kapitalisatie- en uitkeringsklassen.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing 
naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale 
portefeuille.  

Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven, worden 
berekend op het einde van de maand.

Kenmerken

Conversiekosten 0% 1% 1% 0%

SFDR-fondscategorieën: Artikel 8 

ADVERTENTIE
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RECLAME

Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.
De distributeur in België van de deelbewijzen/aandelenklassen uit de fondsenreeks Carmignac is Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. De financieel beheerder is Carmignac Gestion S.A.,
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen. Meer informatie is te vinden in het prospectus.
.
Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun
beroepsactiviteiten en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Raadpleeg uw financieel / belastingadviseur of raadpleeg de fiscale simulator /
calculator die beschikbaar is op de Carmignac-website (https://www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator).
Roerende voorheffing bij verkoop : Voor een compartiment waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een compartiment dat ten minste 10% van zijn
vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de aandelen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de
inkomsten uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop van kapitalisatie- en uitkeringsklassen.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze
verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de
hand van uw totale portefeuille.
Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven,
worden berekend op het einde van de maand.

Kenmerken

ICBE Carmignac Portfolio Sécurité

Rechtsvorm Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht

Beheermaatschappij Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Land van vestiging Luxemburg

Looptijd Onbepaalde duur

Noteringsfrequentie Dagelijks van maandag tot vrijdag

Nettoactiva 2185 M€ (30/06/2022)

Deelnemingsrecht FW EUR Acc AW EUR Acc AW EUR Ydis FW EUR Ydis

Valuta EUR EUR EUR EUR

ISIN LU0992624949 LU1299306321 LU1299306677 LU1792391911

Minimale initiële inschrijving — — — —

Uitkeringsbeleid Kapitalisatie Kapitalisatie Distributie Distributie

Max.toegangsrecht 1% 1% 1% 1%

Uitstapkosten 0% 0% 0% 0%

Beheerkosten Max. 0.55% Max. 1% Max. 1% Max. 0.55%

Lopende kosten zonder performance fee 0.55% 0.9% 0.9% 0.55%

Prestatievergoeding

20% van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-
indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Deze kosten zijn niet van

toepassing op deelnemingsrechten die vallen onder de klasse ‘W’..

Prestatievergoeding die gedurende het laatste

boekjaar is aangerekend

0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021)

Roerende voorheffing — —
30% op het bedrag van

de uitkeringen
30% op het bedrag van

de uitkeringen

Roerende voorheffing bij verkoop 30% op de obligatiemeerwaarde

Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max. 4000 €) 1.32% (max. 4000 €) — —

Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92 Ja
Als de referentievaluta van het fonds/compartiment verschilt van die van de belegger, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van de aangehouden effecten en ontvangen inkomsten negatief beïnvloeden.

ADVERTENTIE

PRODUCT SHEET 06/2022 - 3/4

RECLAME

Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.
De distributeur in België van de deelbewijzen/aandelenklassen uit de fondsenreeks Carmignac is Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. De financieel beheerder is Carmignac Gestion S.A.,
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen. Meer informatie is te vinden in het prospectus.
.
Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun
beroepsactiviteiten en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Raadpleeg uw financieel / belastingadviseur of raadpleeg de fiscale simulator /
calculator die beschikbaar is op de Carmignac-website (https://www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator).
Roerende voorheffing bij verkoop : Voor een compartiment waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een compartiment dat ten minste 10% van zijn
vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de aandelen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de
inkomsten uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop van kapitalisatie- en uitkeringsklassen.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze
verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de
hand van uw totale portefeuille.
Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven,
worden berekend op het einde van de maand.

Kenmerken

ICBE Carmignac Portfolio Sécurité

Rechtsvorm Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht

Beheermaatschappij Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Land van vestiging Luxemburg

Looptijd Onbepaalde duur

Noteringsfrequentie Dagelijks van maandag tot vrijdag

Nettoactiva 2185 M€ (30/06/2022)

Deelnemingsrecht FW EUR Acc AW EUR Acc AW EUR Ydis FW EUR Ydis

Valuta EUR EUR EUR EUR

ISIN LU0992624949 LU1299306321 LU1299306677 LU1792391911

Minimale initiële inschrijving — — — —

Uitkeringsbeleid Kapitalisatie Kapitalisatie Distributie Distributie

Max.toegangsrecht 1% 1% 1% 1%

Uitstapkosten 0% 0% 0% 0%

Beheerkosten Max. 0.55% Max. 1% Max. 1% Max. 0.55%

Lopende kosten zonder performance fee 0.55% 0.9% 0.9% 0.55%

Prestatievergoeding

20% van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-
indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Deze kosten zijn niet van

toepassing op deelnemingsrechten die vallen onder de klasse ‘W’..

Prestatievergoeding die gedurende het laatste

boekjaar is aangerekend

0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021)

Roerende voorheffing — —
30% op het bedrag van

de uitkeringen
30% op het bedrag van

de uitkeringen

Roerende voorheffing bij verkoop 30% op de obligatiemeerwaarde

Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max. 4000 €) 1.32% (max. 4000 €) — —

Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92 Ja
Als de referentievaluta van het fonds/compartiment verschilt van die van de belegger, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van de aangehouden effecten en ontvangen inkomsten negatief beïnvloeden.
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*Referentie-indicator: Stoxx 600 NR (EUR) (herbelegde netto dividenden). De indicator strookt niet met de sociale of milieukenmerken die door het fonds worden bevorderd. ** Het feit dat het fonds MSCI ESG-labels of 
-scores heeft behaald, betekent niet dat het fonds voldoet aan zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat de labels overeenkomen met de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie 
over dit onderwerp, zie. Bron: Carmignac, 30/06/2022. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen/compartimenten van Carmignac 
aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op 
het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen/compartimenten van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
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ESG-OVERZICHT VAN DE PORTEFEUILLE

ESG Score - ESG-verslag van de portefeuille: 78.6%

Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

AA

Bron MSCI ESG

MSCI-ESG-score van de portefeuille

12.2%
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Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-
rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.

Top 5 van portefeuilleposities met de hoogste ESG-rating
Bedrijf Weging ESG Rating

IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.50% AAA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.45% AAA

ALLIANZ SE 0.43% AAA

ENEL SPA 0.41% AAA

NESTE CORP. 0.24% AAA

Bron: MSCI-ESG-score, 30/06/2022. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een 
MSCI- rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.

Bron: MSCI ESG, 30/06/2022

ESG-overzicht

Carmignac Portfolio Sécurité
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Niet-financiële criteria

Dit Subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social) en promoot beleggingen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur (G: governance) 
volgen, overeenkomstig Artikel 8 van de EU-Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (Engelse afkorting “SFDR”).

Werkwijze

Het Subfonds past voor elk beleggingsthema ofwel het best-in-universe-principe ofwel het best-effort- principe toe. Het Subfonds voert een actief stembeleid en is actief betrokken bij de 
bedrijven waarin het belegt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het stem- en engagementbeleid, dat beschikbaar is op de Website van Carmignac over verantwoord beleggen.

Implementatie van niet-financiële analyses in de beleggingsstrategie

Het Subfonds hanteert een holistische visie op het beheer van het duurzaamheidsrisico door de duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot zijn beleggingen en hun stakeholders te identificeren 
en te beoordelen.
De niet-financiële analyses worden in de beleggingsstrategie geïmplementeerd door de hieronder beschreven activiteiten uit te voeren, waarbij het beleggingsuniversum voor bedrijfsobligaties 
van het Subfonds actief met ten minste 20% wordt gereduceerd:

Screening van bedrijfsobligaties:

(1) Relatieve screening met behulp van ESG-onderzoek van derden en eigen analyses om een bevredigend niveau van ESG-ratings te garanderen.

Screening van staatsobligaties:

(1) Emittenten van staatsobligaties worden in eerste instantie gescreend op macro-economischevfactoren
(2) Alle landen die op basis van normen en sanctielijsten moeten worden uitgesloten, worden ook uitgesloten
(3) Milieu-, sociale en governance-indicatoren worden berekend aan de hand van een intern ontwikkelde index van openbaar beschikbare gegevens om een bevredigend niveau van ESG- ratings 
te garanderen.

Bovendien past het Subfonds een bindende negatieve screening op bedrijfsniveau en op basis van normen toe om bepaalde sectoren en activiteiten uit te sluiten.

Voorbeelden van niet-financiële criteria (niet uitputtend)

Bedrijfsobligaties:

• Milieu: koolstofemissie per hoofd van de bevolking, aandeel van hernieuwbare energie.
• Sociaal: personeelsbeleid, bescherming van cliëntgegevens en cyberveiligheid.
• Governance (goed ondernemingsbestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, vaardigheden en samenstelling van directiecomités, omgang met minderheidsaandeelhouders 

en beloningsbeleid. Bedrijfsgedrag op het gebied van boekhouding, belastingen en bestrijding van omkoping.

Emittenten van staatsobligaties:

• Milieu: CO2 per hoofd van de bevolking, aandeel van hernieuwbare energie.
• Sociaal: bbp per hoofd van de bevolking (gemeten in koopkrachtpariteit - kkp), Gini-index, levensverwachting, onderwijs.
• Governance (goed ondernemingsbestuur): gemak van zakendoen, belastingtechnische positionering, schuldratio in jaaromzet, positie van de lopende rekening

Waarschuwing inzake de grenzen van de gekozen werkwijze: Het duurzaamheidsrisico van het Subfonds kan verschillen van het duurzaamheidsrisico van de referentie-indicator.

Beleggingsuniversum waarop niet-financiële analyse wordt toegepast: De niet-financiële analyse wordt toegepast op minimaal 90% van de posities in aandelen, bedrijfsobligaties 
en staatsobligaties.

Aanwijzen van een benchmark

Het Subfonds heeft geen referentie-indicator aangewezen als vergelijkingsmaatstaf voor de prestaties van het Subfonds op het gebied van duurzaamheid

Bedrijf dat belast is met de beoordeling van de ESG-criteria:  Carmignac Gestion S.A.
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Toegang tot de fondsdocumenten en andere belangrijke informatie in België

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per 
telefoon op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel.
De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De KIID en het prospectus moeten vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, hij moeten deze 
vóór elke inschrijving lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@
carmignac.com of op www.ombudsfin.be.

Belangrijke wettelijke informatie

Dit document is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn 
Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) goedgekeurde 
beheermaatschappij van beleggingsfondsen. «Carmignac» is een gedeponeerd merk. «Risk Managers» is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De op dit 
document vermelde informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, 
fiscaal of beleggingsadvies. De informatie op dit document kan onvolledig zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te 
zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.
Alle in dit document genoemde referentie-index worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Geen enkele referentie-index is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum 
rechtstreeks vergelijkbaar met een bepaald compartiment. De in het verleden behaalde resultaten van een referentie-index zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van 
het compartiment. Deze keuze van de index betekent niet dat het betreffende compartiment zal beleggen in specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een verband bestaat 
tussen het rendement van dit compartiment en het rendement van de index.
EuroMTS® en de namen EuroMTS (EuroMTS IndexTM) en EuroMTS (EuroMTS IndicesTM) zijn geregistreerde merken van EuroMTS Limited. De EuroMTS-indexen worden berekend door 
EuroMTS en verkocht en verspreid door MTSNext, een vennootschap onder gezamenlijke zeggenschap van EuroMTS en Euronext. Noch EuroMTS, noch Euronext of MTSNext kunnen 
aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade van om het even welke aard (met inbegrip van, in het bijzonder, beleggingsverliezen) die verband houden met alle of een deel van de 
volgende componenten van het compartiment Lyxor ETF EuroMTS Global of de verstrekking van de index EuroMTS 1-3 YTM, subindexen of indexen op maat.
Dit document mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd, overgedragen, gewijzigd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van 
Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Alle rechten voorbehouden.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel: (+33) 01 42 86 53 35
Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer  
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg – Tel: (+352) 46 70 60 1  
Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen  
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

Verklarende woordenlijst

ABS: een asset-backed-security (ABS), of een door activa gedekt effect, of een effect op onderpand van activa, is een effect waarvan de kapitaalstromen worden bepaald door die van een be-
paald actief of een bepaalde portefeuille van activa. Meestal worden deze activa gecreëerd door middel van securitisatie. ABS-leningen zijn een van de meest courante vormen van securitisatie.
Basisconsumptie: bedrijven die essentiële goederen en diensten verkopen (zoals levensmiddelen e.d.).
Duurzame consumptie: bedrijven die niet-essentiële goederen en diensten verkopen (zoals luxeartikelen e.d).
Privé-obligaties: schuldinstrument waarvan de emittent meestal een particuliere onderneming is.
Supranationale obligaties: schuldinstrument waarvan de emittent een supranationaal orgaan is (bijvoorbeeld: de EIB, European Investment Bank enz.).
Staatsobligaties: schuldinstrument waarvan de emittent een openbaar lichaam is (bijvoorbeeld: de staat, enz.).
Roerende voorheffing: belasting op de inkomsten uit roerende goederen van particuliere beleggers. De roerende voorheffing is van toepassing op alle interesten en dividenden. De roerende 
voorheffing is bevrijdend, d.w.z. na betaling is de belasting definitief verschuldigd en is de belegger niet langer verplicht deze op zijn belastingaangifte aan te geven.
Volatiliteit: de omvang van de prijs-/koersschommelingen van een effect, een markt of een index aan de hand waarvan de omvang van het risico in een bepaalde periode kan worden bepaald.
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten: dit omvat de contanten van het fonds (het bedrag dat onmiddellijk beschikbaar is), beleggingen in geldmarktinstrumenten 
(instrumenten die op de geldmarkt worden verhandeld op voorwaarde dat ze liquide zijn en hun waarde op elk moment nauwkeurig kan worden bepaald), en het gewicht van afgeleide instru-
menten (financiële instrumenten waarvan de waarde varieert naargelang van de evolutie van een actief, het onderliggende instrument genaamd)
Berekening ESG-score: Bij de berekening van de ESG-score werd enkel het aandelengedeelte van de portefeuille in rekening genomen. De totale rating van het fonds wordt berekend aan de 
hand van de Fund ESG Quality Score-methode van MSCI: exclusief liquide middelen en posities zonder ESG-rating, op basis van een ‘genormaliseerd’ gewogen gemiddelde van de posities en 
de ‘Industry- Adjusted Score’ van de posities vermenigvuldigd met (1 + Adjustment %) de weging van de ESG-ratings met een positieve trend min de weging van de achterblijvers op ESG-vlak 
min de weging van de ESG-ratings met een negatieve trend. Een gedetailleerde uitleg hiervan vindt u in hoofdstuk 2.3 “”MSCI ESG Fund Ratings Methodology””. Bijgewerkt in juni 2019. https://
www.msci.com/documents/1296102/15388113/MSCI+ESG+Fund+Ratings+Exec+Summary+Methodology.pdf/ec622acc-42a7-158f-6a47-ed7aa4503d4f?t=1562690846881.
ESG: “E”: Environmental (milieu), “S”: Social (maatschappij), “G”: governance (behoorlijk bestuur)
Opkomende landen: De term opkomend land verwijst naar landen waarvan de economische situatie in ontwikkeling is. Deze groei wordt berekend op basis van het BBP, nieuwe onderne-
mingen en infrastructuur, en de levensstandaard en de kwaliteit van het bestaan van de inwoners.
Basismaterialen: De industrie van de basismaterialen omvat de winning en verwerking van grondstoffen zoals steenkool, ertsen, hout, stenen en alle soorten mineralen.
Best effort: Selectie van bedrijven met een verbeterende ESG-aanpak.
Best in universe: selectie van bedrijven met de beste ESG-praktijken in hun sector.
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