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.

Asia Dividend Equity
Een compartiment van PERINVEST (Lux) SICAV Categorie B LU0338622292
Compartiment beheerd door: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doelstelling
2 Om het rendement op uw belegging op lange termijn te
maximaliseren. Het Compartiment streeft er specifiek naar om de
rendementen van de MSCI Asia Ex Japan Index te kloppen tijdens
een economische cyclus, waarbij tegelijkertijd een zekere mate
van decorrelatie met de markt wordt geboden.
Effecten in de portefeuille
2 In normale omstandigheden belegt het Compartiment
hoofdzakelijk in aandelen van kleine en middelgrote
ondernemingen in Azië (zonder Japan), met inbegrip van de
opkomende markten.
2 Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten om zijn
blootstelling aan diverse beleggingsrisico's te verminderen
(afdekking) en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, maar
niet om directe beleggingsdoeleinden na te streven.
Beleggingsproces
2 Het Compartiment wordt actief beheerd, en de samenstelling van
zijn portefeuille kan afwijken van die van zijn portefeuille.
De beleggingsbeheerder maakt gebruik van economische cijfers,
bezoeken ter plaatse en gesprekken met het management om te
bepalen hoeveel er wordt belegd in bedrijven die groeipotentieel
hebben.
Benchmark:MSCI Asia Ex Japan Index
Doelstelling benchmark: Om de prestatie te vergelijken.

Doelgroep
2 Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en een
beleggingshorizon van minstens 3 jaar hebben.
Referentievaluta van het Compartiment USD

Orders voor het kopen en verkopen van aandelen zullen op elke
werkdag in Luxemburg worden verwerkt.
Het Compartiment geeft kapitalisatieaandelen (aandelen waarin
alle inkomsten aan de aandelenprijs worden toegevoegd) en
uitkeringsaandelen (aandelen die dividenden uitkeren) uit.
Belangrijke begrippen
2 Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde is
gekoppeld aan een of meer rentetarieven, indices,
aandelenkoersen of andere waarden.
2 Aandelen Effecten die een belang in de resultaten van een bedrijf
vertegenwoordigen.
2 Opkomende markten Markten van economisch minder
ontwikkelde landen, zoals sommige landen in Azië, Afrika, OostEuropa en Latijns-Amerika.
2 Benchmark MSCI Asia Ex Japan Index: Een graadmeter van de
prestaties van aandelen uit Aziatische landen, met uitzondering
van Japan.
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2 De waarde van een belegging in het Compartiment kan stijgen
en dalen. Wanneer u uw aandelen verkoopt, zijn ze mogelijk
minder waard dan wat u ervoor betaalde. Als u als belegger een
andere valuta gebruikt dan de basisvaluta van het Compartiment,
kunnen wisselkoersschommelingen eventuele beleggingswinsten
verkleinen of eventuele beleggingsverliezen vergroten.
2 Bovenstaande risico- en opbrengstcategorie is gebaseerd op de
volatiliteit op middellange termijn (de werkelijke of geraamde
schommelingen van de koers van de aandelen van het
Compartiment op vijf jaar). In de toekomst kan de werkelijke
volatiliteit van het Compartiment lager of hoger zijn en kan de
risico- en opbrengstcategorie ervan wijzigen.
2 Het risiconiveau van het Compartiment weerspiegelt de volgende
factor(en):
- Als activaklasse gaan aandelen gepaard met hogere risico's dan
obligaties of geldmarktinstrumenten.
- Het Compartiment richt zich op opkomende markten.

De risicocategorie houdt geen rekening met de mogelijke gevolgen
van ongewone marktomstandigheden of onvoorzienbare
ingrijpende gebeurtenissen, die de courante risico's kunnen
vergroten en bijkomende risico's kunnen inhouden, zoals:
2 Derivatenrisico Sommige derivaten kunnen de volatiliteit van
het Compartiment vergroten of het Compartiment blootstellen aan
grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.
2 Tegenpartijrisico Het Compartiment kan verliezen lijden indien
een entiteit waarmee het zaken doet haar verbintenissen jegens
het Compartiment niet meer wil of kan nakomen.
2 Beheerrisico Technieken voor portefeuillebeheer die goed
werkten in normale marktomstandigheden, kunnen ondoeltreffend
of nadelig blijken in ongewone omstandigheden.
2 Operationeel risico In elke markt, maar vooral in opkomende
markten, zou het fonds het geheel of een deel van zijn beleggingen
kunnen verliezen door fraude, corruptie, politieke of militaire
acties, de confiscatie van activa of andere ongewone
gebeurtenissen.
2 Liquiditeitsrisico Sommige effecten kunnen moeilijk te
waarderen zijn of moeilijk te verkopen zijn op het gewenste tijdstip
en tegen de gewenste koers.

Kosten
De kosten die u als belegger in het Compartiment betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment te dekken, met
inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen het rendement van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

5.00%

Uitstapvergoeding

0.00%

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 Compartiment worden
onttrokken
Lopende kosten

2.12%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
Compartiment worden onttrokken
Prestatievergoeding
15.00% van de nettowinst toe te wijzen aan elk aandeel van het
Compartiment. In het recentste boekjaar van het Compartiment
bedroeg de prestatievergoeding 0.00%.

2 Mogelijk komt u in aanmerking voor lagere instap- en
uitstapvergoedingen dan de hier weergegeven maximumbedragen.
Vraag uw financieel adviseur om meer informatie.
2 Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor
het in december 2020 afgesloten boekjaar.
2 De lopende kosten verschillen van jaar tot jaar en zijn exclusief
prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, maar
inclusief instap- of uitstapvergoedingen die het Compartiment
betaalt wanneer het rechten van deelneming in een ander
gemeenschappelijk beleggingsfonds koopt of verkoopt.
2 Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten'
van het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op
http://www.dpas.lu/funds/list.

In het verleden behaalde resultaten
2 In het verleden behaalde resultaten vormen geen
garantie voor toekomstige resultaten.

%

2 Het cijfer voor een bepaald jaar geeft weer hoe sterk
het Compartiment dat jaar in waarde is gestegen of
gedaald. Deze resultaten zijn inclusief de lopende
kosten die aan het Compartiment werden onttrokken,
maar exclusief eventuele instap- en uitstapvergoedingen
die u mogelijk moet betalen.
2 Introductie van het Compartiment: 2007.
Introductie van de Categorie: 2008.
2 Dit rendement is berekend in USD.
2 Het is niet de bedoeling dat de prestatie van het
Compartiment die van de Benchmark nabootst.

Asia Dividend Equity B USD

Praktische informatie
2 Bewaarder: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Beleggingsbeheerder: Perinvest (UK) Limited.
2 Voor bijkomende informatie over PERINVEST (Lux) SICAV (het 'Fonds'), andere aandelencategorieën van het Compartiment of andere
compartimenten van het Fonds, of voor een gratis exemplaar van de Engelse versies van het prospectus van het Fonds of de jaaren halfjaarverslagen, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van het Fonds of Degroof Petercam Asset Services S.A.
2 Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn ook beschikbaar op http://www.dpas.lu/funds/list of www.fundsquare.net.
2 De recentste koers van de aandelen wordt gepubliceerd op http://www.dpas.lu/funds/list en op www.fundsquare.net of kan worden
verkregen door te schrijven naar Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Groothertogdom
Luxemburg.
2 Het Fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Dit kan, afhankelijk van het land waar u uw fiscale
woonplaats hebt, gevolgen hebben voor uw persoonlijke fiscale situatie.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. 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.
2 Het actuele Beloningsbeleid is beschikbaar op www.dpas.lu. Het beleid omvat een beschrijving van hoe beloningen en uitkeringen
worden berekend en wie verantwoordelijk is voor de toekenning ervan. Een papieren exemplaar is op verzoek gratis verkrijgbaar.
2 Het Fonds kan naast dit Compartiment nog andere compartimenten omvatten. De activa van elk compartiment zijn gescheiden, wat
betekent dat elk compartiment is afgeschermd van verliezen of vorderingen die verband houden met de andere compartimenten.
2 Beleggers kunnen vragen om hun aandelen om te zetten in aandelen van een andere aandelencategorie van het Compartiment of
een ander compartiment van het fonds, mits aan alle criteria om daarvoor in aanmerking te komen is voldaan. Meer informatie vindt
u in het Prospectus.
2 PERINVEST (Lux) SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.ne

Aan het Fonds en Degroof Petercam Asset Services S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10 februari 2021.

