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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 zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet 
wenst te beleggen.

Beobank Funds - Beobank Core Fund (het "fonds") - Klasse B-LU0969330967
een subfonds van de icbe Beobank Funds (de "icbe")

Het fonds wordt beheerd door La Française AM International,
een vennootschap van de Groep La Française

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
De doelstelling van het fonds is de optimalisatie van het resultaat door de 
blootstelling aan aandelen te moduleren, door de toekenning te diversifiëren 
tussen verschillende vermogensklassen (met name via hoogrentende obligaties 
of opkomende markten) en door te kiezen voor fondsen in open architectuur die 
de beoogde blootstellingen weerspiegelen. 
Het fonds beoogt een doelvolatiliteit van 12% te handhaven (buiten 
uitzonderlijke marktomstandigheden).
Het fonds is niet verbonden aan een index of een referentie-index maar ter 
vergelijking kan de belegger de volgende samengestelde indicator in 
beschouwing nemen: 50% MSCI World TR EUR + 50% Barclays Euro 
Aggregate TR EUR.
Het fonds belegt voornamelijk in deelbewijzen of aandelen van icbe's en/of icb's 
die voldoen aan de criteria van Europese Richtlijn 2009/65/EG (zelf belegd in 
verschillende vermogensklassen: aandelen, renteproducten) en behoudt zich 
de mogelijkheid voor om in materiële effecten te beleggen. De blootstelling aan 
het aandelenrisico ligt tussen 30 % en 70 %. Het fonds kan tevens beleggen in 
obligaties van privé- of publieke emittenten die zijn gevestigd in eender welke 
lidstaat van de Europese Unie. Het fonds beschikt over de mogelijkheid om 

maximaal 100 % van het vermogen van het subfonds te beleggen in 
hoogrentende effecten ("High Yield") op basis van de marktkansen die zich 
voordoen.
Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor blootstelling en/of om de 
risico's te dekken die voortkomen uit schommelingen op financiële markten of 
om de impact op de prestatie van het fonds ten gevolge van 
wisselkoerswijzigingen te beperken.
De totale blootstelling van het fonds (renteproducten en aandelen), met inbegrip 
van derivaten, bedraagt maximaal 185% van het nettovermogen; de 
blootstelling via afgeleide producten bedraagt maximaal 100% van het actief 
van het fonds.
U kunt de aandelen van het fonds op dagelijkse basis kopen, verkopen of 
omwisselen.
Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan 
zijn hun geld op te nemen binnen een termijn van 5 jaar.
Alle inkomsten die door klasse B worden gegenereerd, worden herbelegd en 
opgenomen in de waarde van de aandelen.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

Risico- en opbrengstprofiel: De SRRI (synthetische risico- en 
opbrengstindicator) rangschikt het fonds op basis van het potentiële risico en de 
potentiële opbrengst. Hoe hoger de positie van het fonds op deze schaal, des te 
hoger de mogelijke opbrengst maar ook des te hoger het risico om geld te 
verliezen.
De risicocategorie is 5 omdat beleggingen in aandelen doorgaans
onderhevig zijn aan hoge koersschommelingen.
Wij maken u erop attent dat:
- de historische gegevens die voor de berekening van de SSRI zijn gebruikt niet 
noodzakelijk een betrouwbare indicator van het toekomstige risicoprofiel van 
het fonds vormen.
- de hierboven voorgestelde risico-indicator geen garantie vormt en in verloop 
van tijd kan veranderen. De laagste categorie geeft geen garantie op een 
risicovrije belegging.
Risico's die van wezenlijk belang zijn voor het fonds maar die niet 
afdoende door de indicator worden vastgelegd: 
Kredietrisico: het fonds mag beleggen in schuldbewijzen. Er bestaat een risico 
dat kan voortkomen uit de verlaging van de kredietwaardering of het gebrek aan 

betaling door de emittent. De kans dat dit gebeurt, hangt af van de solvabiliteit 
van de emittent.
Operationeel risico, risico van de markten van opkomende landen: de belegging 
op opkomende markten houdt een hoog risico in door de politieke en 
economische situatie van deze markten. De werkings- en toezichtvoorwaarden 
kunnen afwijken van de normen die van kracht zijn op grote internationale 
beurzen.
Risico gekoppeld aan derivaten: het fonds maakt gebruik van derivaten, d.w.z. 
financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de waarde van 
onderliggende activa. Maar zelfs zwakke koersschommelingen van de 
onderliggende activa kunnen de prijs van het bijbehorende derivaat aanzienlijk 
wijzigen.
Tegenpartijrisico: risico dat een tegenpartij waarmee het fonds een transactie 
heeft afgesloten niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen 
tegenover het fonds, wat leidt tot een gebrek aan betaling of levering, wat dan 
weer kan leiden tot een daling van de inventariswaarde.
Risico gekoppeld aan beleggingen in andere icbe's en/of icb's: een subfonds 
dat een groot deel van zijn activa belegt in deelbewijzen of aandelen van icbe's 
en/of icb's, draagt over het algemeen een deel van de kosten en uitgaven van 
die icbe's en/of icb's (met name de kosten die aan de dienstverleners van deze 
icbe's en/of icb's moeten worden betaald). Bijgevolg heeft een subfonds dat 
belegt in deelbewijzen van de icbe en/of icb's over het algemeen meer kosten 
dan een subfonds dat rechtstreeks in onderliggende activa belegt.



KOSTEN
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.

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN AANGEREKEND
Instapkosten 3,00%
Uitstapkosten 3,00%

Het vermelde percentage is het maximumpercentage dat op uw kapitaal kan worden aangerekend voordat dit wordt belegd en voordat de opbrengst van uw 
belegging wordt uitgekeerd.
De voorgestelde in- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zult u wellicht minder betalen - u kunt dit nagaan bij uw financieel adviseur.

KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN
Lopende kosten 2,38%

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en kan van jaar tot jaar variëren.
KOSTEN DIE IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN

Prestatievergoeding Nihil
Raadpleeg voor meer informatie over de kosten het prospectus van de icbe dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel hiervan.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN

Aanpassing van de referentie-index vanaf 21/01/2017: 50% MSCI World TR EUR + 50% Barclays Euro Aggregate TR EUR in plaats van 50% FTSE World + 50% 
Barclays Euro Aggregate.
Dit fonds is gelanceerd in het jaar 2016.
De in het verleden behaalde resultaten van deze aandelencategorie zijn berekend in EUR, rekening houdend met de totale kosten en lasten, met uitzondering van 
de instapkosten.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, afdeling Luxemburg
Verdere informatie over het fonds, evenals exemplaren in het Engels van de 
jaar- en halfjaarverslagen en het prospectus zijn op aanvraag kosteloos 
beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de icbe.
Andere praktische informatie, met inbegrip van de recentste koers van de 
deelbewijzen, wordt aan het publiek ter beschikking gesteld op de 
maatschappelijke zetel van de icbe of op het adres www.lafrancaise-gam.com
Het bijgewerkte beloningsbeleid van La Française AM International, dat onder 
meer een beschrijving van de methode voor de berekening van de beloning en 
de winst, en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de 
toewijzing van de beloning en de winst, met inbegrip van de samenstelling van 
de remuneratiecommissie omvat, is beschikbaar op de website 
http://lfgrou.pe/I4q2sT. Een papieren versie is op verzoek gratis beschikbaar op 
de maatschappelijke zetel van La Française AM International.
Dit document beschrijft een aandelencategorie van een subfonds van de icbe. 
Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de icbe die in 
zijn geheel is vermeld aan het begin van dit document met essentiële 
beleggersinformatie.
De belastingwetgeving die van toepassing is op de icbe kan een effect hebben 
op uw persoonlijke belastingsituatie.

 
La Française AM International 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 de 
icbe is.
Elk subfonds komt overeen met een verschillend deel van de activa en passiva 
van de icbe.
U beschikt over het recht om uw aandelen om te wisselen in aandelen van een 
bestaande andere klasse of categorie van het fonds. Informatie over de 
middelen om dit recht uit te oefenen is beschikbaar op de maatschappelijke 
zetel van de icbe of op het adres www.la-francaise.com.
Informatie over de in een specifiek land verhandelde aandelenklassen kan 
worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de icbe of op het adres 
www.la-francaise.com.
Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder 
toezicht van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Aan La Française AM International is in Luxemburg een vergunning verleend en 
het staat onder toezicht van de CSSF.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct en bijgewerkt op datum van 
06/02/2018.

Beobank Funds - Beobank Core 
Fund klasse B

Series 1


