ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Dit is geen marketingmateriaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en 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.

CROWN MULTIFUND SELECTION
Klasse C: FR0013064474
KEREN FINANCE

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
CROWN MULTIFUND SELECTION is een fonds van fondsen dat er op
middellange termijn naar streeft beter te presteren dan de
samengestelde indicator (25% STOXX 600 NR, 15% gekapitaliseerde
EONIA en 60% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr) met
behulp van discretionair en opportunistisch beheerde beleggingen op
de obligatie- en aandelenmarkten.
Voor de indexen wordt uitgegaan van de slotkoers in euro, met
herbelegging van dividenden voor de STOXX 600, met herbelegging
van coupons voor de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr en
met interestkapitalisatie voor de EONIA. Het fonds wordt volledig
discretionair en flexibel beheerd. Het fonds is geen indexfonds en volgt
ook geen index. Er wordt geen enkele correlatie met de referentieindex nagestreefd. Dat betekent dat de samenstelling van de
portefeuille niet afgestemd wordt op die van de index en dat het
rendement van het fonds gedurende lange tijd kan afwijken van dat van
de index.
Om de beheerdoelstelling te halen, past de icbe een discretionaire
strategie toe op een portefeuille die uitsluitend bestaat uit
beleggingen in icbe's en alternatieve beleggingsfondsen en vooral
is blootgesteld aan rentedragende effecten (schuldbewijzen en
geldmarktinstrumenten) en aanvullend aan aandelen van bedrijven uit
de landen van de Europese Unie, binnen de OESO en de opkomende
landen.
De beheerder streeft naar een optimale risico-rendementverhouding
door het obligatie- en het aandelengedeelte van de portefeuille
regelmatig aan te passen. De icbe's waarin wordt belegd, worden
geselecteerd op basis van een analyse van de prestaties en de
volatiliteit uit het verleden.
In het obligatiegedeelte maakt de beheerder gebruik van arbitrage om
optimaal te profiteren van zijn verwachtingen met betrekking tot de
evolutie van de rente. Als hij een rentedaling verwacht, zal hij
doorgaans de duration van de portefeuille verhogen door kortlopende
effecten met een hoge coupon te verkopen en langerlopende effecten
met een lage coupon te kopen. In een onzeker marktklimaat geeft hij
de voorkeur aan geldmarktinstrumenten.
Het aandelengedeelte wordt actief beheerd, kansen die zich voordoen
worden benut en beleggingen worden agestemd op de
marktomstandigheden en de evolutie van de wisselkoersen.
De icbe neemt voor de blootstelling uitgedrukt als percentage van het
nettovermogen van het fonds de volgende bandbreedtes in acht:
■ 60% tot 100% voor instrumenten die luiden in euro of een andere
valuta en zijn uitgegeven door landen dan wel openbare of
particuliere bedrijven, van alle ratingcategorieën of zonder rating,
met:

- 0% tot 80% voor obligaties die de beheermaatschappij beschouwt als
speculatief (zogenoemde hoogrentende of "high-yield" obligaties) of die
geen rating hebben.
De modified duration van het obligatiegedeelte schommelt tussen 0 en
3;
■ 0% tot 10% voor converteerbare obligaties van emittenten uit de
Europese Unie, van alle ratingcategorieën, inclusief obligaties die
volgens de ratingbureaus of de beheermaatschappij van speculatieve
aard zijn (zogenoemde hoogrentende of "high-yield" obligaties) en
obligaties zonder rating;
■ 0% tot 40% voor aandelen van de landen van de Europese Unie,
binnen de OESO en de opkomende landen, met:
- 0% tot 20% voor aandelen van kleine en middelgrote kapitalisaties;
- 0% tot 5% voor aandelen van opkomende landen;
- 0% tot 20% voor het wisselkoersrisico van andere valuta's dan de
euro.
Alle blootstellingen samen bedragen niet meer dan 100% van het
vermogen.
Het totale wisselkoersrisico van de portefeuille bedraagt niet meer dan
20% van het vermogen.
De icbe belegt:
Tot 100% van zijn nettovermogen in icbe's naar Frans of
buitenlands recht en tot 30% van zijn nettovermogen in
alternatieve beleggingsfondsen die zijn opgericht naar Frans
recht of die gevestigd zijn in andere landen van de EU en
beleggingsfondsen naar buitenlands recht, die voldoen aan
de voorwaarden van artikel R.214-13 van het Franse
monetaire en financiële wetboek (Code Monétaire et
Financier).
In deposito’s en leningen in contacten
Bestemming van de uitkeerbare bedragen: volledige kapitalisatie.
Aanbevolen minimale beleggingsduur: 4 jaar.
"Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun
geld na minder dan 4 jaar op te nemen."
Inschrijvings- en inkoopvoorwaarden:
orders worden op elke werkdag gecentraliseerd om 12 uur (D) en
uitgevoerd tegen de volgende netto-inventariswaarde, die berekend
wordt op basis van de slotkoers van dezelfde dag (D).
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend, behalve op
Franse feestdagen, zelfs als de referentiebeurzen geopend zijn, en op
sluitingsdagen van de beurs.
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BETEKENIS VAN DEZE INDICATOR
Deze indicator is een maatstaf voor de volatiliteit van het fonds en het
risico waaraan uw kapitaal wordt blootgesteld.
Historische gegevens, zoals die welke gebruikt worden voor de
berekening van deze synthetische indicator, geven niet altijd een
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de icbe.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie
ongewijzigd blijft, en de indeling van de icbe kan na verloop van tijd
veranderen.
Een groot winstpotentieel kan ook een groot verliespotentieel met zich
meebrengen. De indeling van het fonds in risicocategorie "3" betekent
dat uw kapitaal niet gewaarborgd kan worden. Categorie "1" betekent
dat uw kapitaal aan weinig risico wordt blootgesteld en dat de
winstkansen beperkt zijn. De laagste categorie is niet vrij van risico.

Dit fonds werd ingedeeld in categorie 3 wegens de discretionaire
blootstelling aan rentedragende effecten en aandelen, die tijdens de
aanbevolen beleggingstermijn voor matige schommelingen in de
waarde van de netto-inventariswaarde kunnen zorgen en een gematigd
risico-opbrengstprofiel hebben.
BELANGRIJKE RISICO'S WAARMEE GEEN REKENING WERD
GEHOUDEN IN DE INDICATOR
Kredietrisico: wanneer de kwaliteit van de emittenten afneemt (bijv.
een verlaging van hun kredietrating bij de ratingbureaus) of de emittent
de hoofdsom en de interest niet kan uitbetalen op de contractueel
vastgelegde betaaldatum, kan de waarde van de effecten dalen,
waardoor ook de netto-inventariswaarde van de icbe zou dalen.
Het fonds kan bovendien blootgesteld zijn aan effecten die volgens de
beheermaatschappij of de ratingbureaus van speculatieve aard zijn
(zogenoemde hoogrentende of "high-yield" effecten). Dergelijke
effecten houden een groter risico op wanbetaling in en kunnen grotere
en/of frequentere koersschommelingen vertonen. Dat kan leiden tot
een groot risico op kapitaalverlies en een groter risico op een daling
van de netto-inventariswaarde.

KOSTEN
De kosten en vergoedingen die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de icbe, met inbegrip van de kosten voor marketing en
distributie van de deelnemingsrechten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
MAXIMALE EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING KUNNEN WORDEN AANGEREKEND
INSTAPVERGOEDING
5%
UITSTAPVERGOEDING
5%
Dit percentage is het maximum dat van uw kapitaal kan worden afgehouden voordat het belegd wordt, en wordt toegepast op de
inschrijvingswaarde van de deelnemingsrechten van de icbe op de dag waarop het order wordt uitgevoerd. In bepaalde gevallen betaalt de
belegger minder. De adviseur of distributeur van de belegger kan hem het precieze bedrag van de in- en uitstapvergoeding meedelen.
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN ÉÉN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
LOPENDE KOSTEN (*)

2,14% (incl. btw) (*)

KOSTEN DIE IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
0% incl btw op 31/12/2019
10% (incl. btw) van het verschil tussen het rendement van het fonds na
aftrek van de vaste beheervergoeding en het rendement van de
samengestelde indicator, die als volgt is samengesteld: 25% STOXX
PRESTATIEVERGOEDING
600 NR (SXXR INDEX), 15% gekapitaliseerde EONIA en 60%
gekapitaliseerde Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr
(LET3TREU INDEX).
Er wordt geen prestatievergoeding
onttrokken als het rendement van het fonds minder dan 2% bedraagt.
(*) De belegger wordt erop gewezen dat het cijfer van de "lopende kosten" is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar dat afgesloten
werd op 31/12/2019. Die kosten kunnen van boekjaar tot boekjaar verschillen.
Voor meer informatie over de kosten word verwezen naar pagina 3 en volgende van het prospectus van deze icbe, dat kan worden
geraadpleegd op de websites www.amf-france.org en www.kerenfinance.com.
Niet inbegrepen zijn prestatievergoedingen en transactiekosten, met uitzondering van in- en uitstapvergoedingen die de icbe betaalt bij de koop en
verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging.
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WAARSCHUWING
Rendementen uit het verleden zeggen niets over toekomstige rendementen. Rendementen variëren in de tijd.
Het rendement van de icbe wordt berekend op basis van herbelegging van de nettodividenden, waarbij rekening wordt gehouden met de
directe en indirecte beheervergoedingen. De in- en uitstapvergoeding wordt niet in aanmerking genomen. De gekapitaliseerde EONIA wordt
berekend met herbelegging van de interesten. Sinds 1 januari 2018 heeft de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr de EURO MTS 35 yr vervangen.
OPRICHTINGSDATUM VAN DE ICBE: 29/12/2015.
BASISVALUTA: euro.
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE PERIODE: Creatie van een klasse M op 09/06/2017.

PRAKTISCHE INFORMATIE
NAAM VAN DE BEWAARDER: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Het prospectus van de icbe en het laatste periodieke en jaarverslag worden gratis binnen acht werkdagen in het Frans toegestuurd na een
schriftelijk verzoek aan: KEREN FINANCE - 178, Boulevard Haussmann - 75008 – PARIJS – FRANKRIJK en zijn beschikbaar op de website
www.kerenfinance.comDe laatste netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de beheermaatschappij of op verzoek op het
hierboven vermeil de adres. Deze icbe is niet geautoriseerd om om direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika te worden verhandeld of
ten behoeve van een ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika ("U.S. Persons"). De definitie van "U.S. Person" is te vinden in het
prospectus, dat kan worden geraadpleegd op de website van de beheermaatschappij.
BELONINGSBELEID: De details van het beloningsbeleid zijn beschikbaar op de website www.kerenfinance.com of op verzoek aan de
beheermaatschappij.
FISCALITEIT
Naargelang uw belastingstelsel worden meerwaarden op en inkomsten uit deelnemingsrechten van de icbe mogelijk belast. Wij raden u aan om
voor dit onderwerp uw gebruikelijke fiscaal adviseur of de verkoper van het icbe te raadplegen.
KEREN FINANCE kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend of fout
is dan wel in tegenspraak is met de overeenkomstige delen van het prospectus van de icbe.
Deze icbe heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
KEREN FINANCE heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
De essentiële beleggersinformatie die hier beschreven is correct en aangepast op 28/02/2020.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Dit is geen marketingmateriaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en 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.

CROWN MULTIFUND SELECTION
Klasse M: FR0013259876
KEREN FINANCE

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
CROWN MULTIFUND SELECTION is een fonds van fondsen dat er op
middellange termijn naar streeft beter te presteren dan de
samengestelde indicator (25% STOXX 600 NR, 15% gekapitaliseerde
EONIA en 60% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr) met
behulp van discretionair en opportunistisch beheerde beleggingen op
de obligatie- en aandelenmarkten.
Voor de indexen wordt uitgegaan van de slotkoers in euro, met
herbelegging van dividenden voor de STOXX 600, met herbelegging
van coupons voor de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr en
met interestkapitalisatie voor de EONIA. Het fonds wordt volledig
discretionair en flexibel beheerd. Het fonds is geen indexfonds en volgt
ook geen index. Er wordt geen enkele correlatie met de referentieindex nagestreefd. Dat betekent dat de samenstelling van de
portefeuille niet afgestemd wordt op die van de index en dat het
rendement van het fonds gedurende lange tijd kan afwijken van dat van
de index.
Om de beheerdoelstelling te halen, past de icbe een discretionaire
strategie toe op een portefeuille die uitsluitend bestaat uit
beleggingen in icbe's en alternatieve beleggingsfondsen en vooral
is blootgesteld aan rentedragende effecten (schuldbewijzen en
geldmarktinstrumenten) en aanvullend aan aandelen van bedrijven uit
de landen van de Europese Unie, binnen de OESO en de opkomende
landen.
De beheerder streeft naar een optimale risico-rendementverhouding
door het obligatie- en het aandelengedeelte van de portefeuille
regelmatig aan te passen. De icbe's waarin wordt belegd, worden
geselecteerd op basis van een analyse van de prestaties en de
volatiliteit uit het verleden.
In het obligatiegedeelte maakt de beheerder gebruik van arbitrage om
optimaal te profiteren van zijn verwachtingen met betrekking tot de
evolutie van de rente. Als hij een rentedaling verwacht, zal hij
doorgaans de duration van de portefeuille verhogen door kortlopende
effecten met een hoge coupon te verkopen en langerlopende effecten
met een lage coupon te kopen. In een onzeker marktklimaat geeft hij
de voorkeur aan geldmarktinstrumenten.
Het aandelengedeelte wordt actief beheerd, kansen die zich voordoen
worden benut en beleggingen worden agestemd op de
marktomstandigheden en de evolutie van de wisselkoersen.
De icbe neemt voor de blootstelling uitgedrukt als percentage van het
nettovermogen van het fonds de volgende bandbreedtes in acht:
■ 60% tot 100% voor instrumenten die luiden in euro of een andere
valuta en zijn uitgegeven door landen dan wel openbare of
particuliere bedrijven, van alle ratingcategorieën of zonder rating,
met:

- 0% tot 80% voor obligaties die de beheermaatschappij beschouwt als
speculatief (zogenoemde hoogrentende of "high-yield" obligaties) of die
geen rating hebben.
De modified duration van het obligatiegedeelte schommelt tussen 0 en
3;
■ 0% tot 10% voor converteerbare obligaties van emittenten uit de
Europese Unie, van alle ratingcategorieën, inclusief obligaties die
volgens de ratingbureaus of de beheermaatschappij van speculatieve
aard zijn (zogenoemde hoogrentende of "high-yield" obligaties) en
obligaties zonder rating;
■ 0% tot 40% voor aandelen van de landen van de Europese Unie,
binnen de OESO en de opkomende landen, met:
- 0% tot 20% voor aandelen van kleine en middelgrote kapitalisaties;
- 0% tot 5% voor aandelen van opkomende landen;
- 0% tot 20% voor het wisselkoersrisico van andere valuta's dan de
euro.
Alle blootstellingen samen bedragen niet meer dan 100% van het
vermogen.
Het totale wisselkoersrisico van de portefeuille bedraagt niet meer dan
20% van het vermogen.
De icbe belegt:
Tot 100% van zijn nettovermogen in icbe's naar Frans of
buitenlands recht en tot 30% van zijn nettovermogen in alternatieve
beleggingsfondsen die zijn opgericht naar Frans recht of die gevestigd
zijn in andere landen van de EU en beleggingsfondsen naar
buitenlands recht, die voldoen aan de voorwaarden van artikel R.21413 van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code Monétaire et
Financier).
In deposito’s en leningen in contacten
Bestemming van de uitkeerbare bedragen: volledige kapitalisatie.
Aanbevolen minimale beleggingsduur: 4 jaar.
"Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun
geld na minder dan 4 jaar op te nemen."
Inschrijvings- en inkoopvoorwaarden:
orders worden op elke werkdag gecentraliseerd om 12 uur (D) en
uitgevoerd tegen de volgende netto-inventariswaarde, die berekend
wordt op basis van de slotkoers van dezelfde dag (D).
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend, behalve op
Franse feestdagen, zelfs als de referentiebeurzen geopend zijn, en op
sluitingsdagen van de beurs.
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BETEKENIS VAN DEZE INDICATOR
Deze indicator is een maatstaf voor de volatiliteit van het fonds en het
risico waaraan uw kapitaal wordt blootgesteld.
Historische gegevens, zoals die welke gebruikt worden voor de
berekening van deze synthetische indicator, geven niet altijd een
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de icbe.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie
ongewijzigd blijft, en de indeling van de icbe kan na verloop van tijd
veranderen.
Een groot winstpotentieel kan ook een groot verliespotentieel met zich
meebrengen. De indeling van het fonds in risicocategorie "3" betekent
dat uw kapitaal niet gewaarborgd kan worden. Categorie "1" betekent
dat uw kapitaal aan weinig risico wordt blootgesteld en dat de
winstkansen beperkt zijn. De laagste categorie is niet vrij van risico.

Dit fonds werd ingedeeld in categorie 3 wegens de discretionaire
blootstelling aan rentedragende effecten en aandelen, die tijdens de
aanbevolen beleggingstermijn voor matige schommelingen in de
waarde van de netto-inventariswaarde kunnen zorgen en een gematigd
risico-opbrengstprofiel hebben.
BELANGRIJKE RISICO'S WAARMEE GEEN REKENING WERD
GEHOUDEN IN DE INDICATOR
Kredietrisico: wanneer de kwaliteit van de emittenten afneemt (bijv.
een verlaging van hun kredietrating bij de ratingbureaus) of de emittent
de hoofdsom en de interest niet kan uitbetalen op de contractueel
vastgelegde betaaldatum, kan de waarde van de effecten dalen,
waardoor ook de netto-inventariswaarde van de icbe zou dalen.
Het fonds kan bovendien blootgesteld zijn aan effecten die volgens de
beheermaatschappij of de ratingbureaus van speculatieve aard zijn
(zogenoemde hoogrentende of "high-yield" effecten). Dergelijke
effecten houden een groter risico op wanbetaling in en kunnen grotere
en/of frequentere koersschommelingen vertonen. Dat kan leiden tot
een groot risico op kapitaalverlies en een groter risico op een daling
van de netto-inventariswaarde.

KOSTEN
De kosten en vergoedingen die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de icbe, met inbegrip van de kosten voor marketing en
distributie van de deelnemingsrechten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
MAXIMALE EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING KUNNEN WORDEN AANGEREKEND
INSTAPVERGOEDING
5%
UITSTAPVERGOEDING
5%
Dit percentage is het maximum dat van uw kapitaal kan worden afgehouden voordat het belegd wordt, en wordt toegepast op de
inschrijvingswaarde van de deelnemingsrechten van de icbe op de dag waarop het order wordt uitgevoerd. In bepaalde gevallen betaalt de
belegger minder. De adviseur of distributeur van de belegger kan hem het precieze bedrag van de in- en uitstapvergoeding meedelen.
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN ÉÉN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
LOPENDE KOSTEN (*)

1,59% (incl. btw) (*)

KOSTEN DIE IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
0% incl btw op 31/12/2019
10% (incl. btw) van het verschil tussen het rendement van het fonds na
aftrek van de vaste beheervergoeding en het rendement van de
samengestelde indicator, die als volgt is samengesteld: 25% STOXX
PRESTATIEVERGOEDING
600 NR (SXXR INDEX), 15% gekapitaliseerde EONIA en 60%
gekapitaliseerde Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr
(LET3TREU INDEX).
Er wordt geen prestatievergoeding
onttrokken als het rendement van het fonds minder dan 2% bedraagt.
(*) De belegger wordt erop gewezen dat het cijfer van de "lopende kosten" is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar dat afgesloten
werd op 31/12/2019. De berekening van de lopende houdt geen rekening met de eventuele prestatievergoedingen voor de aangehouden
fondsen.
Voor meer informatie over de kosten word verwezen naar pagina 3 en volgende van het prospectus van deze icbe, dat kan worden
geraadpleegd op de websites www.amf-france.org en www.kerenfinance.com.
Niet inbegrepen zijn prestatievergoedingen en transactiekosten, met uitzondering van in- en uitstapvergoedingen die de icbe betaalt bij de koop en
verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging.
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WAARSCHUWING
Rendementen uit het verleden zeggen niets over toekomstige rendementen. Rendementen variëren in de tijd.
Het rendement van de icbe wordt berekend op basis van herbelegging van de nettodividenden, waarbij rekening wordt gehouden met de
directe en indirecte beheervergoedingen. De in- en uitstapvergoeding wordt niet in aanmerking genomen. De gekapitaliseerde EONIA wordt
berekend met herbelegging van de interesten. Sinds 1 januari 2018 heeft de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 jr de EURO MTS 35 yr vervangen.
OPRICHTINGSDATUM VAN DE ICBE: 29/12/2015.
BASISVALUTA: euro.
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE PERIODE: Creatie van een klasse M op 09/06/2017.

PRAKTISCHE INFORMATIE
NAAM VAN DE BEWAARDER: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Het prospectus van de icbe en het laatste periodieke en jaarverslag worden gratis binnen acht werkdagen in het Frans toegestuurd na een
schriftelijk verzoek aan KEREN FINANCE - 178, Boulevard Haussmann - 75008 – PARIJS – FRANKRIJK en zijn beschikbaar op de website
www.kerenfinance.comDe laatste netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de beheermaatschappij of op verzoek op het
hierboven vermeil de adres. Deze icbe is niet geautoriseerd om om direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika te worden verhandeld of
ten behoeve van een ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika ("U.S. Persons"). De definitie van "U.S. Person" is te vinden in het
prospectus, dat kan worden geraadpleegd op de website van de beheermaatschappij.
BELONINGSBELEID: De details van het beloningsbeleid zijn beschikbaar op de website www.kerenfinance.com of op verzoek aan de
beheermaatschappij.
FISCALITEIT
Naargelang uw belastingstelsel worden meerwaarden op en inkomsten uit deelnemingsrechten van de icbe mogelijk belast. Wij raden u aan om
voor dit onderwerp uw gebruikelijke fiscaal adviseur of de verkoper van het icbe te raadplegen.
KEREN FINANCE kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend of fout
is dan wel in tegenspraak is met de overeenkomstige delen van het prospectus van de icbe.
Deze icbe heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
KEREN FINANCE heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
De essentiële beleggersinformatie die hier beschreven is correct en aangepast op 28/02/2020.

