
 

 

 
 

 

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. 

Montag & Caldwell US Equity Large Cap Growth Fund (het "Fonds") 
- Class A  (ISIN: IE00B3VC4V46)  
Het Fonds is een subfonds van Montag & Caldwell Funds plc (de "Vennootschap")  

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar groei van uw 
belegging te realiseren door te beleggen in Amerikaanse 
bedrijven met een grote marktkapitalisatie (largecaps) die een 
hoog rendement behalen. De resultaten van het Fonds worden 
gemeten ten opzichte van de Russell 1000 Growth Index (de 
"Index"). De Index meet de performance van Amerikaanse 
bedrijven met een grote marktkapitalisatie (largecaps). 

Beleggingsbeleid: De beleggingen van het Fonds zijn gericht 
op aandelen van Amerikaanse bedrijven met een grote 
marktkapitalisatie. Het Fonds belegt ten minste 67% van zijn 
activa in aandelen van bedrijven met een grote 
marktkapitalisatie en met een beursnotering in de V.S. of die 
hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in de V.S. Het Fonds kan tot 
33% van zijn activa beleggen in niet-Amerikaanse bedrijven 
met een beursnotering in de V.S. Het Fonds kan ook beleggen 
in aandelen die genoteerd zijn of verhandeld worden op de 
aandelenbeurzen/markten die zijn vermeld in Bijlage 1 van het 
Prospectus. 

U kunt uw aandelen dagelijks kopen en verkopen. 
Aanvragen voor de verkoop van aandelen dienen bij het 
administratiekantoor van het Fonds te zijn ingediend vóór 
17.00 uur Ierse tijd op de werkdag waarop u de aandelen 
wenst te verkopen. 

Het Fonds keert geen dividend uit. De inkomsten en 
koerswinst van het Fonds worden opgenomen in de waarde 
van uw aandelen. 

 
 

 

 

Risico- en opbrengstprofiel 

1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico/potentieel lagere opbrengst hoger risico/potentieel hogere 
opbrengst 

De bovenstaande indicator geeft de positie van het Fonds aan 
op een gestandaardiseerde schaal voor risico en opbrengst. 

De risico-indicator wordt berekend op basis van historische 
cijfers en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het 
toekomstige risicoprofiel van het fonds. 

Er wordt geen garantie gegeven dat de getoonde risicocategorie 
onveranderd blijft; deze kan in de loop der tijd veranderen. 

De laagste categorie houdt niet in dat er sprake is van een 
'risicovrije' belegging. 

Deze indicator is geen maatstaf van het risico dat u uw originele 
inleg niet terugkrijgt. 

Het Fonds behoort tot categorie 5 omdat het een long-only 
fonds is dat in Amerikaanse aandelen belegt; 
aandelenkoersen schommelen over het algemeen aanzienlijk 
en frequenter dan kort- en middellanglopende vastrentende 
waarden en geldmarkteffecten.  

Aandelenkoersen schommelen als gevolg van vele factoren, 
zoals fundamentele factoren van individuele bedrijven, macro-
economische omstandigheden en het huidige en het 
verwachte renteniveau.  

Het proces van Montag & Caldwell richt zich op 
kwaliteitsaandelen van largecaps, die meestal minder volatiel 
zijn dan aandelen van slechtere kwaliteit of van bedrijven met 
een kleinere marktkapitalisatie. Het beleggingsproces van 
Montag & Caldwell heeft aangetoond dat het minder volatiel is 
dan van vergelijkbare producten en heeft stabiele 
rendementen opgeleverd voor beleggers. 
  

In de getoonde indicator komen de volgende risico's van 
beleggen in het Fonds niet tot uitdrukking: 

 De waarde van de Aandelen kan dalen en mogelijk krijgt u 
uw originele inleg niet terug.  

 Het rendement op de Aandelen kan lager zijn dan op 
andere effecten.  

 De waarde van de Aandelen wordt beïnvloed door de 
aftrek van vergoedingen en kosten. 

 De Beleggingsbeheerder, het Fonds en de Vennootschap 
geven geen enkele garantie noch verklaring ten aanzien 
van de waarschijnlijke beleggingsresultaten van het 
Fonds of het realiseren van de beleggingsdoelstelling.  

 De waarde van de Aandelen kan dalen als reactie op 
omstandigheden op de aandelenmarkten, veranderingen 
in de economie of in de aandelenkoers van een bepaald 
bedrijf. Een individueel aandeel kan in waarde dalen, zelfs 
wanneer de waarde van aandelen in het algemeen stijgt. 

 Het transactiekostenniveau kan voor het Fonds hoger zijn 
dan gemiddeld vanwege de frequente transacties in de 
fondseffecten. Dit kan een negatieve invloed hebben op 
de resultaten van het Fonds. 

 Verandering in economisch of fiscaal beleid of beleid 
inzake buitenlandse beleggingen, of ander politiek, 
economisch of overheidsoptreden kan een negatief effect 
hebben op de waarde van de fondseffecten. 

 
Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij u naar 
het hoofdstuk 'Risk Factors' in het prospectus. 
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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 vóór of na uw belegging 
worden aangerekend: 

Instapvergoeding 6,00% 
Uitstapvergoeding: 1,00% 

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden 
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de 
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds 
worden onttrokken: 

Lopende kosten: 1,55% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden 
aan het fonds worden onttrokken: 

Geen  
  

De getoonde instapvergoeding is een maximumcijfer en in 
sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Overleg met 
uw financieel adviseur of distributeur over de feitelijke 
instapvergoeding. 

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een 
schatting van de kosten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar 
variëren. 

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar 
het hoofdstuk “Fees and Expenses” in het Prospectus. 
 

 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 

Class A van het Fonds is in 2009 geïntroduceerd. De 
resultaten over de jaren 2010 tot en met 2017 worden gebruikt 
om beleggers een bruikbare indicatie te geven van de in het 
verleden behaalde resultaten. 

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare 
indicator voor toekomstige resultaten. 

De in het verleden behaalde resultaten in de grafiek houden 
rekening met alle kosten. 

Het Fonds werd op 17 november 2008 toegelaten door de 
Central Bank of Ireland. 

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in de 
basisvaluta van het Fonds (USD). 
 

 

Praktische informatie 

De Bewaarder is SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. 

Het prospectus, supplement, memorandum en statuten, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de jaarrekening, de informatie in 
kennisgevingen aan aandeelhouders en belangrijke overeenkomsten die de Vennootschap is aangegaan, zijn kosteloos 
verkrijgbaar bij de Vennootschap en kunnen tijdens kantoortijden ten kantore van de Vennootschap worden ingezien. Deze 
documenten zijn beschikbaar in het Engels en mogelijk in andere talen in de jurisdicties waar de Vennootschap te koop wordt 
aangeboden. 

De uitgiftekoers en de terugkoopkoers van de aandelen zijn na berekening beschikbaar bij het Administratiekantoor. Na elke 
berekening worden deze, indien de betreffende aandelen aan de Ierse beurs zijn genoteerd, zonder vertraging doorgegeven aan de 
Irish Stock Exchange en gepubliceerd op www.bloomberg.com. 

Montag & Caldwell Funds plc is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat de 
activa van het fonds overeenkomstig de Ierse wetgeving gescheiden worden gehouden van de activa van de andere subfondsen 
van Montag & Caldwell Funds plc en dat vorderingen tegen andere subfondsen van Montag & Caldwell Funds plc niet van invloed 
kunnen zijn op uw belegging in het fonds. Informatie over het omwisselen van aandelen staat vermeld in het Prospectus. Er kunnen 
omwisselkosten van maximaal 2% van toepassing zijn.  

De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie. 

De Bestuurders kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de betreffende delen van het Prospectus van de icbe. 

Informatie over het beloningsbeleid van de Vennootschap is beschikbaar op www.montag.com. Op verzoek is ook een papieren 
exemplaar kosteloos verkrijgbaar voor beleggers. 

Aan de Vennootschap is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. 

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct per 13 februari 2018. 
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