
   

 

 

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. 

 

ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (het "Compartiment")    
Class C EUR (Dist) (ISIN-code:) LU1440657358 (de "aandelenklasse") 
Een compartiment van ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV (het "Fonds") 
Beheerder: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 

 

 Doelstellingen en beleggingsbeleid 

Doelstelling 

Het compartiment streeft ernaar de resultaten van de S&P 
China 500 Index (de "Index") te evenaren. Het compartiment zal 
rechtstreeks beleggen in binnenlandse Chinese 
aandeleneffecten (onder meer via Stock Connect) door middel 
van de RQFII-quota van Carne Global Fund Managers 
(Luxembourg) S.A. en ICBC Credit Suisse Asset Management 
(International) Co. Ltd. en in aandeleneffecten wereldwijd 
uitgegeven door Chinese bedrijven buiten China. Het 
compartiment kan ook beleggen in financiële derivaten met het 
oog op afdekking (hedging) en efficiënt portefeuillebeheer in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende instellingen 
voor collectieve belegging. Het compartiment in niet van plan 
uitgebreid gebruik te maken van financiële derivaten voor 
beleggingsdoeleinden. 

Belangrijkste beleggingsstrategie 

Het compartiment belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten 
die de componenten van de index vertegenwoordigen door 
middel van een strategie van volledige replicatie, en kan ook 
beleggen in met aandelen gelijk te stellen effecten en 
converteerbare obligaties, warrants, opties, futures, P-notes en 

ETF's die onrechtstreekse blootstelling leveren aan de effecten 
die zijn opgenomen in de index. 

Echter, in situaties waarin de liquiditeitsomstandigheden op de 
markt ervoor zorgen dat de Beleggingsbeheerder geen volledige 
replicatiestrategie kan uitvoeren, kan het compartiment de 
replicatie optimaliseren door middelen van een representatieve-
steekproefstrategie. 

Beleggingshorizon 

Het fonds is geschikt voor beleggers met een 
langetermijnbeleggingshorizon. 

Uitkeringsbeleid  

Deze categorie betreft distributieaandelen. Eventuele dividenden 
worden jaarlijks vastgesteld. 

Handelsfrequentie 

U kunt aandelen kopen en verkopen op elke dag die een werkdag 
is. Dit is elke dag waarop de banken en beurzen in Luxemburg, 
Hongkong, China, Singapore, Londen en de VS de hele dag 
geopend zijn voor normale bankactiviteiten. 

 

 Risico- en opbrengstprofiel 
 

Lager risico Hoger risico 
 

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 
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Deze indicator is gebaseerd op gesimuleerde historische 
gegevens en is niet altijd een betrouwbare indicatie van het 
toekomstige risicoprofiel van het fonds. De getoonde 
risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de tijd variëren. 
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. 

Dit compartiment bevindt zich in risicocategorie 6 vanwege de 
grote bandbreedte en frequentie van de koersbewegingen 
(volatiliteit) van de onderliggende beleggingen waarin het 
compartiment belegt. 

Het compartiment kan blootgesteld zijn aan risico's waarmee 
geen rekening werd gehouden bij berekening van de risico-
opbrengstindicator en die verband houden met het volgende: 

Risico in verband met het RQFII-regime: Het compartiment is 
geen RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Investor) maar 
heeft rechtstreeks toegang tot voor RQFII toegelaten beleggingen 
door middel van RQFII-quota van een entiteit met RQFII-status. 
Beleggers dienen te beseffen dat de RQFII-status kan worden 
opgeschort of ingetrokken in geval van faillissement van de 
entiteit met RQFII-status of schending van de RQFII-
maatregelen, wat een negatief effect kan hebben op de resultaten 
van het compartiment doordat het compartiment mogelijk de 
aangehouden effecten moet verkopen. Bovendien kan de 
Chinese overheid beperkingen opleggen aan RQFII's, die een 
negatief effect kunnen hebben op de liquiditeit en resultaten van 
het compartiment. 

Landenrisico: Beleggingen in China zijn gevoelig voor politieke, 
maatschappelijke en diplomatieke ontwikkelingen die kunnen 
plaatsvinden in of verband houden met China. Beleggers dienen 
zich ervan bewust te zijn dat eventuele veranderingen in het 
Chinese beleid een negatief effect kunnen hebben op de Chinese 
effectenmarkten en op de resultaten van de betreffende 
fonds(en). 

Indexgerelateerd risico: De onderliggende index is onderhevig 
aan schommelingen. De resultaten van de aandelen van een 
compartiment dienen, vóór aftrek van kosten, nauw overeen te 
komen met de resultaten van de onderliggende index. Indien de 
onderliggende index volatiliteit of dalingen doormaakt, zal de 
koers van de aandelen van het compartiment in gelijke mate 
variëren of dalen. 

Risico met betrekking tot tracking error: Het compartiment is 
blootgesteld aan risico's met betrekking tot tracking error die 
ertoe kunnen leiden dat de waarde en resultaten van de aandelen 
niet exact de waarde en resultaten van de betreffende index 
evenaren. 

ValutarisicoDe RMB is momenteel geen vrij omwisselbare valuta 
als gevolg van deviezencontrole en het fiscaal beleid en de 
repatriëringsbeperkingen van de Chinese overheid. Er gelden 
momenteel geen repatriëringsbeperkingen die invloed hebben op 
het compartiment. Indien dergelijk beleid in de toekomst 
verandert, kan dit een ongunstig effect hebben op het 
compartiment of de positie van de aandeelhouder. 

Risico in verband met Shanghai-Hong Kong Stock Connect: 
Het compartiment kan beleggen in Chinese A-aandelen via het 
Shanghai–Hong Kong Stock Connect-systeem, wat kan leiden tot 
extra afwikkelings-, regelgevings-, operationele en 
tegenpartijrisico's. 

Nadere informatie over deze en andere risico's vindt u in het 
hoofdstuk "Risico-overwegingen" van het prospectus. 

  



 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Aan Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 02.02.2017. 

 Kosten 

  
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment, 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 Geen 

Uitstapvergoeding Geen 

 

Kosten die in de loop van een boekjaar aan het 
compartiment worden onttrokken 

Lopende kosten 0,75 % 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan 
het compartiment worden onttrokken 

Prestatievergoeding Geen 

 

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste Total 
Expense Ratio die ten laste van het compartiment wordt gebracht 
zoals beschreven in het prospectus van het fonds. 

Het compartiment rekent beleggers die aandelen kopen en 
verkopen op de secundaire markt geen instap- en 
uitstapvergoedingen aan, maar mogelijk moeten zij wel 
transactiekosten en vergoedingen betalen aan hun 
effectenmakelaar. Overleg met uw beleggingsadviseur voor meer 
informatie over dergelijke vergoedingen. 

Het jaarverslag van het fonds voor ieder boekjaar zal nadere 
gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Het in 
rekening gebrachte bedrag kan van jaar tot jaar variëren. 

Nadere informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 
"Vergoedingen en kosten" van het prospectus van het fonds. 

 
 

 
 

 In het verleden behaalde resultaten 
 

 
 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. 

De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en het is 
mogelijk dat u niet uw volledige inleg terugkrijgt. 

 

Introductiedatum compartiment: 26-07-2016 

Introductiedatum aandelencategorie: 28-07-2016 

 

De basisvaluta van het compartiment is CNH en de in het 
verleden behaalde resultaten van de aandelencategorie zijn 
berekend in CNH. 

 

 

 

 Praktische informatie 

Bewaarder:State Street Bank Luxembourg S.A.  

Overige informatie: Exemplaren van het prospectus en het 
recentste jaar- en halfjaarverslag, die zijn opgesteld voor ICBC 
Credit Suisse UCITS ETF SICAV in zijn geheel (in het Engels), 
en andere praktische informatie zoals de recentste koers van de 
aandelen, andere aandelencategorieën van het compartiment en 
andere compartimenten van ICBC Credit Suisse UCITS ETF 
SICAV zijn kosteloos verkrijgbaar via www.icbccsetf.com en ten 
kantore van de Beheermaatschappij. 

Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot een beschrijving van de wijze waarop 
beloningen en vergoedingen worden berekend en de identiteit 
van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van 
de beloningen en vergoedingen, is beschikbaar op 
www.carnegroup.com onder “Policies and Procedures”. Op 
verzoek is een papieren exemplaar van het beloningsbeleid 
kosteloos verkrijgbaar. 

Belastingwetgeving: U dient u ervan bewust te zijn dat de 
belastingwetgeving van Luxemburg, de lidstaat van herkomst van 

het fonds, van invloed kan zijn op uw persoonlijke 
belastingsituatie als belegger. Aandeelhouders die geen 
ingezetene zijn van Luxemburg kunnen worden belast volgens de 
wetgeving van andere jurisdicties. Het compartiment kan ook 
onderworpen zijn aan bronbelasting (“WIT”) en andere Chinese 
belastingen. Bespreek de fiscale gevolgen van het aankopen, 
aanhouden, overdragen en verkopen van aandelen met uw 
belastingadviseur voordat u belegt in het fonds. 

Aansprakelijkheid:ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV 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. 

Paraplufonds: Het compartiment is een compartiment van ICBC 
Credit Suisse UCITS ETF SICAV die verscheidene 
compartimenten aanbiedt waarvan de activa en passiva wettelijk 
van elkaar zijn gescheiden. 
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Op dit moment zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar om een bruikbare aanwijzing van de in 

het verleden behaalde resultaten te verschaffen. 


