
 

 

 
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. 

CRM Long/Short Opportunities UCITS (het "Fonds") - Categorie G USD   

(ISIN: IE00BKBQY595) 
Het fonds is een subfonds van Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (de "Vennootschap"). Het 
fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder").  

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

De beleggingsdoelstelling van het fonds is waardestijging van uw 
belegging op lange termijn te leveren door hoofdzakelijk te beleggen in 
Amerikaanse en niet-Amerikaanse aandelen.  

Het fonds beoogt de doelstelling te realiseren door direct en/of indirect 
(d.w.z. door middel van derivatencontracten en beleggingsfondsen) te 
beleggen in aandelen in alle sectoren, onder meer op de Amerikaanse 
en niet-Amerikaanse markten zoals beschreven in het hoofdstuk over 
beleggingsdoelstellingen en -beleid in het prospectus.  

Het fonds kan beleggen in aandelen en andere effecten met 
kenmerken van aandelen, inclusief gewone en preferente aandelen, 
aandelenwarrants, partnershipbelangen in beursgenoteerde bedrijven, 
converteerbare effecten en certificaten van aandelen voor dergelijke 
effecten. 

Het fonds belegt in futures, swaps, termijncontracten, opties en 
contracts for difference ("CFD"). Futures zijn contracten die de 
verplichting creëren om een ander effect te kopen of verkopen op of 
vóór een gespecificeerde datum in de toekomst. Termijncontracten zijn 
vergelijkbaar met futures, alleen zijn dit onderhandse overeenkomsten 
tussen twee partijen in plaats van op de beurs verhandelde contracten. 
Opties zijn contracten die de koper het recht maar niet de verplichting 
geven om een ander effect tegen een vastgelegde prijs op of vóór een 
gespecificeerde datum in de toekomst te kopen of te verkopen. Een 
swap geeft de partijen de mogelijkheid om een kasstroom te 
verwisselen voor een andere kasstroom. Een CFD is een 
overeenkomst in een futurescontract waarbij afwikkelingsverschillen 
contant worden verrekend in plaats van door levering van fysieke 
goederen of effecten.  

Het fonds kan ook, in afwachting van herbelegging of indien dit wordt 
beschouwd als passend bij de beleggingsdoelstelling (bijvoorbeeld 
vanwege onrust op de markt), maximaal 100% van het nettovermogen 
kortlopend beleggen in schuldeffecten, geldmiddelen, kasequivalenten 
en geldmarktinstrumenten. 

Het fonds wordt actief beheerd en het wordt niet beheerd aan de 
hand van een benchmark. Het fonds kan de performance met een 
index vergelijken ter referentie en voor communicatie met 
beleggers. Het fonds heeft niet tot doel een beter rendement dan de 
benchmark te behalen. 

U kunt uw aandelen dagelijks kopen en verkopen. 

De aandelencategorie keert geen dividend uit. De inkomsten en 
koerswinst van het fonds worden opgenomen in de waarde van uw 
aandelen. 
 

 

Risico- en opbrengstprofiel 

1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico/potentieel lagere 
opbrengst 

Hoger risico/potentieel hogere 
opbrengst 

De bovenstaande indicator geeft de positie van het fonds aan op een 
gestandaardiseerde schaal voor risico en opbrengst. 

De risico-indicator wordt berekend op basis van historische cijfers en 
is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige 
risicoprofiel van het fonds. 

Er wordt geen garantie gegeven dat de getoonde risicocategorie 
onveranderd blijft; deze kan in de loop der tijd veranderen. 

De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een 
“risicoloze” belegging. 

Deze indicator is geen maatstaf van het risico dat u uw originele inleg 
niet terugkrijgt. 

Het fonds is ingedeeld in deze categorie omdat het belegt in 
Amerikaanse en niet-Amerikaanse aandelen.  Aandelenkoersen 
schommelen als gevolg van vele factoren, zoals fundamentals van 
bedrijven, macro-economische omstandigheden en het huidige en het 
verwachte renteniveau.   

In de getoonde indicator komen de volgende risico's van beleggen 
in het fonds niet tot uitdrukking: 

De koers van het fonds wordt beïnvloed door de 
marktomstandigheden en kan dalen als reactie op een daling van 
de markt. Wanneer de waarde van uw belegging daalt, ontvangt u 
mogelijk minder terug dan uw oorspronkelijke inleg. 

Het fonds kan beleggen in buitenlandse markten. Bepaalde 
buitenlandse markten brengen een bovengemiddeld 
beleggingsrisico met zich mee als gevolg van ongunstige politieke, 
economische of maatschappelijke omstandigheden en het fonds 
kan in deze markten moeilijkheden ondervinden of vertragingen 
oplopen bij het terugkrijgen van de beleggingen. 

Omdat het fonds belegt in effecten die in andere valuta’s dan de 
Amerikaanse dollar luiden, kan het winst of verlies maken die 
uitsluitend het gevolg is van wisselkoersschommelingen. 

De complexiteit en snel veranderende structuur van de 
derivatenmarkten kunnen de mogelijkheid van marktverliezen 
vergroten. 

Kredietrisico en tegenpartijrisico - het risico bestaat dat een emittent 
van schuldeffecten of een tegenpartij van een derivatencontract niet 
in staat is de rente-, hoofdsom- of afwikkelingsbetalingen te voldoen 
of op een andere manier aan zijn verplichtingen te voldoen. 

Nadere informatie over risico's vindt u in het hoofdstuk “Risk 
Factors” in het prospectus. 
  

 



 

 

Kosten 

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. 
Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging 
worden aangerekend: 

Instapvergoeding: 0,00% 
Uitstapvergoeding: 0,00% 

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden 
voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging 
worden uitbetaald. 

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

Lopende kosten: 0,50% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden 
aan het fonds worden onttrokken: 

Prestatievergoeding:              20%  
  

De getoonde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers en in 
sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Neem voor meer 
informatie contact op met uw financieel adviseur of distributeur. 

Het vermelde percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op 
de periode van twaalf maanden eindigend op 31 december 2021. 
Dit cijfer houdt geen rekening met transactiekosten, 
prestatievergoedingen en belastingen. De kosten bedragen 
maximaal 0,35%. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar 
variëren. 

Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk “Fees and 
Expenses” in het prospectus. 
 

 

 

In het verleden behaalde resultaten 
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Deze aandelencategorie is in 2019 geïntroduceerd. De resultaten over 
2020 en 2021 worden gebruikt om beleggers een bruikbare indicatie 
te geven van de in het verleden behaalde resultaten. 

De in het verleden behaalde resultaten worden berekend in USD. In 
het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator 
voor toekomstige resultaten. 

Aan het fonds is op 30 december 2015 vergunning verleend door de 
Central Bank of Ireland. 
 
 
 

 

 

Praktische informatie 

De Bewaarder is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 

Het prospectus, het supplement en het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap zijn op verzoek kosteloos in 
het Engels verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Vennootschap te 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ierland. 

De uitgiftekoers en de terugkoopkoers van de aandelen zijn na berekening beschikbaar bij het Administratiekantoor. Na elke berekening worden 
deze, indien de betreffende aandelen aan de Ierse beurs zijn genoteerd, zonder vertraging doorgegeven aan de Irish Stock Exchange en 
gepubliceerd op www.bloomberg.com. 

De Vennootschap is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen.  Dit betekent dat de activa van 
het fonds overeenkomstig de Ierse wetgeving gescheiden worden gehouden van de activa van de andere subfondsen van de Vennootschap en dat 
vorderingen op een ander subfonds van de Vennootschap niet van invloed zijn op uw belegging in het fonds. Onder voorbehoud van eventuele 
beperkingen op de mogelijkheid voor beleggers om in een bepaalde aandelencategorie te beleggen, kan een aandeelhouder van het fonds op elk 
moment zijn/haar aandelen omwisselen voor aandelen in een andere categorie of een andere subfonds van de Vennootschap. Nadere informatie 
hierover vindt u in het prospectus.  

De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. 

Informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, waaronder, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen 
en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van beloningen en voordelen, is 
beschikbaar op www.kbassociates.ie. Op verzoek is ook een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar voor beleggers. 

De Beheerder 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 is. 

Aan de Vennootschap en aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Central Bank of Ireland. 

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 23 maart 2022. 
  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kbassociates.ie/&data=04|01|brian.boyle@kbassociates.ie|dce3dc27cb6a4a39e3a808d9be47cca9|cf346486f7b54434b1895a5ed9c4132a|0|0|637750037877598226|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=Dcjqihk941xNnWWTO63CWED+7QJRH3gV1a5AZQdDg3E=&reserved=0

