
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.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
2 Beleggingsdoelstelling

De doelstelling is een groei op lange termijn. De referentie-index is:
50% MSCI World – 50% JPM Government Bonds Europe. De
doelstelling is deze index te overstijgen over een beleggingshorizon
van 5 tot 8 jaar.

2 Beleggingsbeleid
De beleggingen worden hoofdzakelijk toegepast via ICBE's en
indexfondsen (ETF's of andere), ETF's en andere ICB's waarvan de
beleggingsstrategieën zouden kunnen worden gekwalificeerd als
alternatieve beheermethodes.

2 Investment Clock is een indicator die de cyclusbewegingen beschrijft
en voorstelt welke activaklassen in de verschillende fasen van de
economische cyclus zullen presteren. De strategie is 100%
kwantitatief. De strategie kan het risk return-profiel van een
evenwichtige portefeuille verbeteren door haar vermogen om in
verschillende markttypes goede prestaties te leveren.

2 De strategie kan beleggen in verschillende activaklassen: aandelen,
vastgoedeffecten, staatsobligaties en corporates, effecten in
grondstoffen en cash.

2 Het deelfonds kan ook termijncontracten (futures) op verkiesbare
financiële indexen of onderhandse termijncontracten op valuta (FX
forwards) gebruiken voor beleggings- of dekkingsdoeleinden. De totale
blootstelling gekoppeld aan het gebruik van financiële derivaten zal

niet meer bedragen dan 100% van de netto-activa van het deelfonds.
2 Beleggingshorizon: minimaal 5 jaar
2 Het deelfonds kapitaliseert zijn inkomsten.
2 Elke dag die in Luxemburg een werkdag is, met uitzondering van 24

december, (hierna de 'waarderingsdag' genoemd) komt overeen met
een netto-inventariswaarde die in de praktijk wordt berekend op de
volgende werkdag op basis van de respectieve netto-
inventariswaarden in de portefeuille van het deelfonds en de
slotkoersen van de waarderingsdag. Elke waarderingsdag kunnen de
beleggers hun aandelen aanbieden voor terugkoop.

Risico- en opbrengstprofiel
Laag risico Hoog risico

Potentieel laag rendement Potentieel hoog rendement

1 2 3 4 5 6 7
2 Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het

toekomstige risicoprofiel van het deelfonds.
2 De indicatie hieronder is geen permanente indicator van het

risicoprofiel noch een garantie, en kan in de tijd evolueren.
2 De zwakste categorie betekent niet dat er geen risico's aan de

belegging zijn verbonden.
2 Het risico wordt geschat dit niveau, rekening houdend met het risico

van de ICB's in de portefeuille. De belegging in andere ICB's kan leiden
tot een verdubbeling van bepaalde kosten. Dit deelfonds is ingedeeld
in risicocategorie 5, omdat de beleggingen volgens het
beleggingsbeleid eerder sterk in waarde kunnen schommelen en
daarom zijn het te verwachten rendement en het potentiële risico op
verlies eerder bovengemiddeld.

2 De berekening van deze indicator is afhankelijk van de historische
volatiliteit van een portefeuille met een vergelijkbare strategie.

Het deelfonds is blootgesteld aan de volgende risico's:
2 Gebruik van derivaten: derivaten kunnen worden gebruikt voor

beleggings- en afdekkingsdoeleinden.
2 Risico's verbonden aan dakfondsen: een dakfonds (ook wel 'fonds

van fondsen' of 'paraplufonds' genoemd) is een fonds dat in andere
fondsen belegt. Dit kan betekenen dat beleggers bepaalde
vergoedingen en kosten twee keer moeten betalen. Bovendien zijn
beleggers ook blootgesteld aan de risico's die aan dergelijke fondsen
verbonden zijn.
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Kosten
De hieronder vermelde jaarlijkse kosten zijn de werkingskosten van het deelfonds, inclusief de kosten voor verkoop en distributie. Deze kunnen
het jaarlijkse rendement van uw belegging beïnvloeden.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding maximaal 3.00%

Uitstapvergoeding maximaal 3.00%
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 fonds worden onttrokken
Lopende kosten 3.37% *
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding Geen

* Dit percentage is gebaseerd op de kosten voor het jaar
dat per 31 december 2017 afsluit en is exclusief de
transactiekosten (uitgezonderd de instap- en uitstapkosten
betaald door het deelfonds bij belegging in andere
ICB's), en kan in de tijd evolueren. Dit percentage is
inclusief de kosten voor beheer en verkoop, de
depothoudende bank, het centraal beheer, de audit en
de gangbare werkingskosten.
Meer details over de kosten vindt u in hoofdstuk 23
'Kosten' van de Prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

%

Klasse B
50% MSCI World – 50% JPM Government Bonds Europe

2 Prestaties uit het verleden vormen in geen geval een
garantie voor de toekomstige resultaten.

2 De berekening van de prestaties uit het verleden is inclusief
de jaarlijkse kosten, maar exclusief de instap- en
uitstapkosten.

2 Het deelfonds werd gelanceerd op 30 augustus 2011 en
de klasse werd gelanceerd op 21 februari 2014.

2 De valuta van het deelfonds en de klasse is de EUR.

Praktische informatie
2 Depothoudende bank:

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
2 Plaats en voorwaarde om informatie te verkrijgen over het Fonds en zijn deelfonds:

De Prospectus van het Fonds, de jaar- en kwartaalverslagen zijn gratis in de Franse, Nederlandse en Engelse taal op eenvoudig verzoek
verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds (4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg – www.andbank.lu of op
www.investmentclockfund.com).

2 Plaats en voorwaarde om andere nuttige informatie te verkrijgen:
De netto-inventariswaarden, de uitgifte- en terugkoopprijs worden elke waarderingsdag gepubliceerd op de maatschappelijke zetel van het
Fonds of op de websites www.investmentclockfund.com / www.andbank.lu.

2 Deelfondsen:
Elk deelfonds van het Fonds wordt behandeld als een afzonderlijke entiteit. Elke aandeelhouder kan vragen dat alle of een deel van zijn
aandelen worden omgezet in aandelen van een ander (bestaand) deelfonds, tegen een prijs gebaseerd op de respectieve netto-
inventariswaarden.

2 Fiscaliteit:
Het belastingstelsel van het Fonds in Luxemburg kan een impact hebben op uw persoonlijke fiscale situatie.

2 Voor informatie over het remuneratiebeleid van Andbank Asset Management Luxembourg verwijzen we naar het prospectus en
www.andbank.lu. Een papieren exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van het Fonds.

Dit deelfonds is erkend in Luxemburg en onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Andbank Asset Management Luxembourg is erkend in Luxemburg en onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
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