BRIEF IN HET NEDERLANDS
Aanvullende informatie aan de Belgische aandeelhouders’ : Belgische financiële dienst is CACEIS Belgium NV,
Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel, België.
Parijs, 14 februari 2018
BETREFT: WIJZIGINGEN IN HET FONDS CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (ISIN: FR0010149112)
Geachte heer, mevrouw,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het voornoemde fonds ("het
Fonds") in ons stelt.
Hierbij stellen wij u in kennis van een aantal wijzigingen die binnenkort in het Fonds zullen worden
aangebracht:
1.

BESLUITEN:
a) Een beslissing waarvoor goedkeuring vereist is

De beheermaatschappij heeft besloten een andere fondsbewaarder te benoemen: Carmignac wil de taak van
bewaarder van alle Franse GBF's toevertrouwen aan BNP Paribas Securities Services. BNP Paribas Securities
Services staat in de financiële wereld in hoog aanzien om de kwaliteit van zijn dienstverlening als
fondsbewaarder. Carmignac stelt het volste vertrouwen in BNP Paribas Securities Services.
De Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers heeft deze besluiten op 9 februari 2018
goedgekeurd.
b) Besluiten waarvoor geen goedkeuring vereist is
De beheermaatschappij heeft besloten een andere centraliserende instantie voor het Fonds te benoemen:
Carmignac wil de centralisatie van de orders van alle Franse GBF's toevertrouwen aan BNP Paribas Securities
Services.
De AMF-classificatie "Aandelen uit landen van de Europese Unie" wordt afgeschaft. Dankzij deze afschaffing
kan het Fonds voortaan in elk van deze activaklassen voor maximaal 25% van zijn nettovermogen blootgesteld
zijn aan aandelen- en wisselmarkten van landen die niet in aanmerking komen voor het aandelenspaarplan,
terwijl de blootstelling aan het wisselkoersrisico van landen buiten de Europese Unie vroeger slechts 10%
bedroeg.
Carmignac wil het Fonds namelijk meer armslag geven voor blootstelling aan landen die niet voor het Franse
aandelenspaarplan PEA in aanmerking komen, zoals Zwitserland. Momenteel zijn de voor het PEA in
aanmerking komende landen de lidstaten van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen.
Het fonds blijft echter voor minstens 75% belegd in effecten die voor het PEA in aanmerking komen, waardoor
het nog steeds voldoet aan de criteria van het PEA.
De tekst van de beleggingsstrategie is herschreven om daarin duidelijker weer te geven over welke
rendementsaanjagers het Fonds beschikt.

Alle wijzigingen gaan in op 26 februari 2018.
Wij wijzen erop dat u te allen tijde kosteloos (uitgezonderd eventueel door uw tussenpersoon in rekening
gebrachte kosten en belastingen) uit dit Fonds kunt stappen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen.
2.

WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN DEZE BESLUITEN:

- Risicoprofiel:
Wijziging van het risico-rendementsprofiel: NEE
Verhoging van het risico-rendementsprofiel: NEE
- Kostenverhoging: NEE
De voornaamste ontwikkelingen zijn de volgende:

Verandering van bewaarder en
van centraliserende bank
Verhoging van de blootstelling aan
markten buiten de Europese Unie

3.

Oude situatie
CACEIS Bank, 1-3 Place
Valhubert, 75013 PARIJS

Nieuwe situatie
BNP Paribas Securities Services, 9 rue
du Débarcadère, 93500 Pantin

Er kan ook worden belegd op de
markten buiten de Europese
Unie, tot maximaal 25% van de
netto-activa.

Het Fonds is in elk van deze
activaklassen voor maximaal 25% van
zijn nettovermogen blootgesteld aan
aandelen- en wisselmarkten van
landen die niet in aanmerking komen
voor het Franse aandelenspaarplan,
terwijl de blootstelling aan het
wisselkoersrisico van landen buiten
de Europese Unie vroeger slechts
10% bedroeg.

OVERIGE MEDEDELINGEN:

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van de essentiële
beleggersinformatie (EBI) en nodigen u uit om uw beleggingen regelmatig met uw adviseur te bespreken.
Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.
Het document met essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn
in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com en
zijn kosteloos te verkrijgen bij:
In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV : Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.
De netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.carmignac.com en www.fundinfo.com.
Hoogachtend,
Eric Helderlé
Gedelegeerd Algemeen Directeur

