GF UK GROWTH FUND
DOCUMENT MET
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.
Liontrust GF UK Growth Fund is een subfonds van Liontrust Global Funds plc. Dit document is gebaseerd op de C3 GBP
Accumuleren kapitalisatieaandelencategorie (ISIN: IE00BP4KB298), die voor alle overige categorieën de representatieve
categorie is.

Doelstelling
Kapitaalgroei bieden op lange termijn door voornamelijk te beleggen in
Britse grote en middelgrote aandelen met behulp van het Economic
Advantage-beleggingsproces.
Beleid
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de
benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark
gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark
wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te
bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel
uitmaken van de benchmark.
■ Kapitaalgroei bieden op lange termijn door voornamelijk te beleggen in
Britse grote en middelgrote aandelen met behulp van het Economic
Advantage-beleggingsproces.
■ Het fonds belegt voornamelijk in Britse grote en middelgrote aandelen.
■ Rendementen uit de beleggingen van het fonds kunnen of aan u worden
uitbetaald of opnieuw in het fonds worden belegd.
Aanbeveling
■ Dit Fonds kan ongeschikt zijn voor beleggers die van plan zijn hun geld
binnen 5 jaar terug te trekken.
Kopen
■ U mag dagelijks aandelen kopen of verkopen (maar niet in het weekend of
op wettelijke feestdagen). Bestellingen moeten om 11:59 (Ierse tijd) zijn
binnengekomen voor de waardebepaling om 12:00 uur 's middags.
Aanvullende informatie is te vinden op www.liontrust.co.uk.
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Risico- en opbrengstprofiel
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Hoger risico
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De Synthetische Risico- en Opbrengstindicator (SRRI) is gebaseerd op
historische gegevens en is geen betrouwbare indicatie om het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds mee te meten.
De SRRI blijft niet gegarandeerd gelijk en kan in de tijd variëren.
De laagste categorie (1) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze"
belegging.
De risico- en opbrengstcategorie van het Fonds is berekend met de door de
Europese Commissie bepaalde methode. Zij is gebaseerd op het percentage
waarmee de waarde van het Fonds of een representatief fonds of index in
het verleden is gestegen en gedaald.
Het Fonds valt in categorie 5, hoofdzakelijk vanwege zijn posities in
ondernemingen in het VK.
De SRRI neemt mogelijk de volgende risico's niet helemaal in overweging:
– een bedrijf kan falen waarmee de waarde ervan binnen het fonds dealt;
– elke onderneming met grote in het buitenland behaalde opbrengsten
kan een groter valutarisico met zich meebrengen;
Het fonds kan, onder bepaalde omstandigheden, gebruik maken van
derivatieve instrumenten, maar het is niet de bedoeling dat het gebruik
ervan de volatiliteit wezenlijk zal beïnvloeden.
Het fonds kan beleggen in bedrijven die genoteerd staan op de Alternative
Investment Market (AIM), die voornamelijk voor opkomende of kleinere
bedrijven bestemd is. De regels zijn minder streng dan die van de officiële
notering aan de London Stock Exchange. Het is daarom risicovoller om te
beleggen in een aan de AIM genoteerde onderneming dan in een
onderneming met een volledige beursnotering.
Tegenpartijrisico: elk derivaatcontract, inclusief FX-hedging, kan een risico
vormen als de tegenpartij faalt.
Voor volledige informatie over de risico's van het Fonds verwijzen wij naar
het prospectus dat via Liontrust (adres op de ommezijde) of online op
www.liontrust.co.uk te verkrijgen is.

Beleggingsproces
Een basisprincipe van concurrerende markten is dat winst terugkeert naar
het gemiddelde. Volgens de fondsbeheerders ligt het geheim voor succesvol
beleggen in het vaststellen van die paar ondernemingen die een duurzaam
Economisch Voordeel hebben, waarmee ze dit principe tarten en langer dan
verwacht een hoger dan gemiddelde winstgevendheid vasthouden. Dit
verrast de markt en kan tot sterke koersstijgingen van aandelen leiden.
■ Economisch Voordeel is de verzameling van onderscheidende kenmerken
van een onderneming die voor de concurrentie moeilijk zijn te
reproduceren, zelfs als deze concurrentie de voordelen van deze
kenmerken inzien.
■ De ervaring van de fondsbeheerders leert dat er "drie categorieën
immateriële activa" zijn die voor de concurrentie het moeilijkst zijn te
reproduceren: intellectueel eigendom, sterke distributiekanalen en een
belangrijk aandeel terugkerende zakelijke activiteiten.
■ De fondsbeheerders beoordelen ondernemingen op de beurs in het VK of
ze over duurzaam Economisch Voordeel beschikken. Ondernemingen
moeten ten minste over een van de belangrijkste voordelen beschikken:
intellectueel eigendom, sterke distributie of terugkerende zakelijke
activiteiten (minimaal 70% van de jaaromzet).
■ De fondsbeheerders meten het universum van ondernemingen met een
Economisch Voordeel op de beoordeling van de markt van hun potentiële
opbrengstengroei. Ondergewaardeerde ondernemingen hebben het
grootste groeipotentieel voor aandelenkoersen.
■ Ten minste 3% van de aandelen van alle kleinere ondernemingen in het
Fonds is in handen van leden van de Raad van Bestuur. Ondernemingen
worden ook beoordeeld of werknemers onder dit niveau eigenaars zijn.
Daarnaast wordt toezicht gehouden op wijzigingen in het aandelenbezit.
■

GF UK GROWTH FUND
Kosten voor dit Fonds
■

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.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

5,00%

Uitstapvergoeding

Geen

■

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

■

■

■

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

De instap- en uitstapvergoedingen die getoond worden zijn
maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u wellicht minder - u
kunt hierover advies inwinnen van uw financiële adviseur of
fondsenplatform indien u geen gebruik maakt van een financieel
adviseur.
Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op uitgaven voor
het jaar dat op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar
variëren. Hierbij zijn niet inbegrepen:
– portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een door
de icbe betaalde instap/uitstapvergoeding bij de aanschaf of
verkoop van verkoopeenheden/aandelen in een andere instelling
voor collectieve belegging.
Voor meer informatie over kosten verwijzen we naar de paragraaf
Kosten en Uitgaven van het prospectus van het Fonds, dat
elektronisch beschikbaar is op www.liontrust.co.uk.

Categorieën C3 Acc, C6 Inc: 0,97%

Lopende kosten

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

Geen

In het verleden behaalde resultaten

■
■
■

Prestaties uit het verleden zijn geen richtlijn
voor toekomstige prestaties. De berekening is
gebaseerd op de herbelegging van de
eventueel uit te keren rendementen van het
fonds. De prestaties uit het verleden die in de
grafiek worden getoond, houden rekening met
alle kosten, met uitzondering van instap- en
uitstapkosten.
Het fonds werd op 03 september 2014
gelanceerd.
De categorie C3 Acc werd op 03 september
2014 gelanceerd.
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De basisvaluta van het Fonds is de pond
sterling.
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Praktische informatie
Beheerder en vergunning

Dit Fonds is een subfonds van Liontrust Global Funds plc, een open paraplubeleggingsmaatschappij met variabel
kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen. Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en
het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Daarnaast is het in verschillende Europese landen
erkend, inclusief het VK. Voor meer details over de lijst met landen waar dit fonds voor verkoop is geregistreerd,
verwijzen wij naar onze website www.liontrust.co.uk.

Bewaarder

De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Beleggingsadviseur

Liontrust Investment Partners LLP.

Verdere informatie

Informatie voor Zwitserse beleggers
De statuten, de prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, evenals de jaarverslagen en,
indien van toepassing, de halfjaarlijkse verslagen zijn voor geïnteresseerden gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse
vertegenwoordiger en het betaalkantoor in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich
Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopieën van het prospectus en het meest recente jaarverslag en halfjaarlijks verslag, die de primaire bronnen van
informatie uitmaken, kunnen kosteloos worden verkregen bij Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court,
Londen, WC2R 0EZ. Ze zijn tevens elektronisch beschikbaar op: www.liontrust.co.uk.

Belasting

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

Fondsprijzen en overige informatie

De meest recente gepubliceerde Fondsprijs is verkrijgbaar bij Liontrust Investment Partners LLP op
www.liontrust.co.uk of schrijf naar 2 Savoy Court, Londen WC2R 0EZ, of bel +44 (020)207 7412 1777 tijdens
werkuren (9.00 – 17.30).
De C3 GBP Acc-Categorie is de representatieve aandelencategorie voor alle categorieën, die zoals in het
prospectus beschreven verkrijgbaar zijn.
Beleggers mogen kosteloos tussen andere subfondsen van de Liontrust Global Funds plc veranderen. Gegevens
hierover vindt u in het prospectus.

Rechten om tussen subfondsen te
veranderen
Beloning

Informatie over het huidige beloningsbeleid van het Fonds, inclusief een beschrijving over hoe beloning en
voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de
beloning en voordelen, is verkrijgbaar op www.liontrust.co.uk. Een papieren kopie van deze informatie is op
aanvraag kosteloos te verkrijgen bij Liontrust Investment Partners LLP at 2 Savoy Court, Londen, WC2R 0EZ.

Liontrust Investment Partners LLP 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. Deze essentiële beleggersinformatie is
correct op datum van 06 juli 2020.

