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Evolutie NIW in EUR (1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sectoren 

Cash 32,36% 
Holdings 14,80% 
Technologie 13,30% 
Financieel 11,22% 
Chemie 7,65% 
Industrie 6,85% 
Vastgoed 5,12% 
Media 4,81% 
Consumptiegoederen 3,86% 
 
 
Geografische omzetspreiding (2) 

Europa 61,22% 
Zuidoost-Azië 12,28% 
Noord-Amerika 12,68% 
Afrika 9,29% 
Latijns-Amerika 2,79% 
Midden-Oosten 0,94% 
Andere 0,80% 
 
 
Vijf belangrijke posities 

GIMV 5,11% 
Tessenderlo 4,53% 
Roularta 4,49% 
Ageas  4,34% 
Barco 3,87% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke informatie 

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij Value Square, Derbystraat 319, 9051 Gent, Tel.: 09/2415757, 
info@valuesquare.be en op www.value-square.be. Waarschuwing: alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en 
de essentiële beleggersinformatie te lezen. 
 
Voor klachten gelieve u te richten tot info@valuesquare.be of 09/2415757 of in tweede instantie tot de Consumentenombudsdienst via 
contact@consumentenombudsdienst.be Het recht van toepassing op Value Square Fund is het Belgisch recht. 
 
(1) Historische cijfers bieden geen waarborg voor toekomstige beleggingsresultaten. De cijfers worden berekend door Value Square nv. Winst wordt 
gekapitaliseerd. 
(2) Van het belegd gedeelte 
  

Rendement 

Het compartiment beschikt nog niet over voldoende gegevens om 
beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden 
behaalde resultaten te bieden. 
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Doel van het compartiment 

De activa worden hoofdzakelijk belegd in Belgische aandelen. De selectie 
van de aandelen gebeurt op basis van “value-beleggen” en “bottom-up-
benadering”: in eerste instantie worden interessante aandelen 
geselecteerd op basis van fundamentele financiële analyse en pas daarna 
houden we rekening met de spreiding over sectoren en landen. Doel van 
het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in 
absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en 
tegelijkertijd om de risico’s te beperken. In omstandigheden waarin de 
beheerder de neerwaartse risico’s hoger inschat dan het potentiële 
rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden 
afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en 
geldmarktinstrumenten. 
De volatiliteit van de NIW kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van 
de portefeuille. 
 
 
Risico-indicator 

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 
 
Laag risico                                                                                              Hoog risico 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Mogelijk laag rendement                                         Mogelijk hoog rendement 

Risico’s die niet noodzakelijk zijn opgenomen in de indicator maar wel 
kunnen leiden tot een wijziging van de netto-inventariswaarde: 
 Liquiditeitsrisico: Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs 
kan worden geliquideerd.  
 Concentratierisico: Risico dat verband houdt met een grote concentratie 
van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten.  
Voor meer informatie over de risico’s kan u steeds het prospectus 
raadplegen. 
 

 

Kerngegevens  

Startdatum 1/7/2016 

Looptijd Onbeperkt 

Valuta EUR 

ISIN-code  BE6285413074 

Omvang 10,73 miljoen EUR 

Beleggingshorizon Minimum 8 jaar  

Deelbewijzen Kapitalisatie 

Inschrijvingen Dagelijks voor 11u 

Minimale belegging 1 deelbewijs 

Valutadatum Transactiedatum + 2 werkdagen 

NIW-rapportering De Tijd, De Standaard 

 
 

Kosten en taksen  

Uittrede Geen Ecofin/Belgische belasting ICB’s 

Beurstaks 0% bij instap, 1,32% bij uitstap (max. € 2000) 

Instapvergoeding Maximum 3% 

Uitstapvergoeding 0,20% ten voordele van de bevek 

Lopende kosten 1,36% (raming) 

Beheervergoeding 1% per jaar 

Prestatievergoeding Geen 

 
 

 
 
 

 


