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Alle gegevens op 30/09/2018
Investeringspolitiek

Evolutie NIW sinds oprichting *

Het compartiment "Equity Opportunities"
heeft tot doel voornamelijk in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het
compartiment zal sectoraal gespreid zijn doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te
zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht.
Het compartiment streeft naar kapitaalsgroei over de langere termijn en bijgevolg is de
aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.
Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer
plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de
mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de activa.
Opties of futures kunnen aangehouden worden om het neerwaarts risico op de
aandelenposities af te dekken.
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LFEO klasse B - kapitalisatie

Specifieke kenmerken

- Actief beheer
- De referentiemunt is EURO.
- Synthetische risico- en opbrengstindicator bedraagt 5 op een schaal van 1 (lager risico,
potentieel lagere opbrengsten) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengsten) waardoor er
een hoog marktrisico bestaat. Er is tevens een gemiddeld wisselkoersrisico omdat mogelijk meer
dan 25% van de portefeuille uit andere munten dan de euro bestaat.

*: Bron: Capfi Delen Asset Management nv ; deze NIW zijn gebaseerd op historische gegevens die geen enkele
waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstig rendement.

(voor een volledig overzicht van de risico's verwijzen wij u naar het prospectus)
Netto rendementen per jaar na alle kosten (boekjaar 1 jan - 31dec)
Het compartiment ging van start op 04/07/2016.
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“De vermelde rendementcijfers zijn gebaseerd op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen
geven met betrekking tot het toekomstig rendement, die misleidend kunnen zijn en die geen rekening houden
met herstructureringen.”
Bron: Bloomberg & Morningstar, Capfi Delen Asset Management
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Top 10 posities
1.TOTAL SA

3,94%

6.KONINKLIJKE DSM N

3,29%

2.LVMH MOET HENNESS

3,90%

7.BERKSHIRE HATHAWA

3,18%

3.AGEAS

3,86%

8.NN GROUP NV

3,03%

4.BP PLC

3,54%

9.UNILEVER NV-CVA

2,85%

5.SOFINA

3,49%

10.KBC GROUP NV

2,56%

(het is mogelijk dat de onderliggende ICB's in de portefeuille van LFEO niet in België zijn ingeschreven. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen)

Kerngegevens
Netto activa (€)

Een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Lawaisse Fund nv

125.899.253

Instapkosten

max. 3%

ISIN-codes Kap.

BE6283333613

NAV

in euro

Kap

128,30

Uitstapkosten

max. 1%

ISIN-codes Dis.

BE6283334629

NAV

in euro

Dis

124,07

Beheerscommissie

0,88%

Recentste jaarlijkse coupon datum

20/03/2018

Lopende kosten

1,18%

Recentste jaarlijkse coupon (bruto bedrag in euro)

2,15 EURO

Kapitalisatie TOB bij verkoop:

1,32% / max € 4000

Distributie aandelen: bevrijdende roerende voorheffing op de coupon in België: 30%

Distributie

0,00%

Kapitalisatie aandelen: geen roerende voorheffing

TOB bij verkoop:

Oprichtingsdatum

Juni 2016

Beheervennootschap: Capfi Delen Asset Management nv

Noteringsfrequentie

Dagelijks

Financiële dienstverlener: Lawaisse Beursvennootschap nv

Munt

EUR

Publicatie van de NIW: www.beama.be - Bloomberg - www.lawaisse.be

Looptijd van het compartiment

onbeperkt

Minimum inschrijvingsbedrag

1.000.000 EURO

Commentaar beheerder
In Europa en de groeilanden bleven de beurzen ter plaatse trappelen onder druk van geopolitieke spanningen in Italië en Turkije en van de intensievere handelsoorlog. De beurzen in het Amerika van president
Trump, notabene de opstoker van vele spanningen, zetten wel nieuwe records neer. De winstgroei wordt er gestimuleerd door belastingshervormingen en de inkoop van eigen aandelen. Dit wordt echter
volledig overschaduwd door de risico's die zichtbaar worden op economisch, fundamenteel en technisch vlak. Het cashpercentage werd dan ook verder opgetrokken door het toepassen van de verkoopstrategie.
Het benutten van opportuniteiten wordt tijdelijk beperkt tot ondergewaardeerde aandelen en defensieve kwaliteitsaandelen.

Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en laatste periodiek verslag zijn kosteloos te consulteren op www.lawaisse.be
De Essentiële Belegersinformatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen van dit compartiment. Wij wijzen u op de noodzaak om dit document en de prospectus te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.
Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot info@lawaisse.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kan u ook contact opnemen met de
ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.
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