
 

 

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. 

 

ONE1797 – FIXED INCOME STRATEGY MULTI ASSET 

Een subfonds van ONE1797 (het 'Fonds') 
Klasse O kapitalisatie (de 'aandelenklasse') (ISIN-code: LU1515195714) 
Klasse O uitkering (de 'aandelenklasse') (ISIN-code: LU1515195805) 
Dit fonds wordt beheerd door CADELUX S.A., een onderneming van groep Delen. 

 
 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 
 

 Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (5 tot 7 
jaar). 

 Het subfonds investeert in andere beleggingsfondsen en index 
fondsen die op hun beurt wereldwijd investeren in aandelen van 
vennootschappen van hoge kwaliteit. Het subfonds kan ook direct 
investeren in aandelen van deze wereldwijde vennootschappen. 

 Het fonds kan gebruikmaken van financiële instrumenten 
(‘derivaten’) waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige 
prijzen van andere activa. Derivaten worden gewoonlijk gebruikt 
om risico's af te dekken en/of om het subfonds efficiënter te 
beheren. 
 

 U kunt uw aandelen in het subfonds op iedere werkdag in 
Luxemburg (zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds) op 
verzoek kopen en verkopen. 

 De aandelenklasse O kapitalisatie keert geen dividend uit. De 
aandelenklasse O uitkering streeft ernaar een dividend uit te keren. 

 Aanbeveling: het subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers 
die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 7 jaar. 

 Het subfonds wordt actief beheerd en gebruikt 100% MSCI AC 
World Net Total Return EUR Index (de "Benchmark") uitsluitend 
voor het vergelijken van rendement. Het subfonds wordt daarom op 
geen enkele manier beperkt door de Benchmark. 

 
 

Risico- en opbrengstprofiel 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Lager risico  Hoger risico 
   
Potentieel lagere opbrengst  Potentieel hogere opbrengst 

 

 De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische 
indicator te berekenen, zijn geen betrouwbare indicatie voor het 
toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het subfonds. 

 De weergegeven risicocategorie is geen doelstelling of garantie en 
kan in de loop van de tijd veranderen. 

 Het laagste cijfer op de schaal betekent niet dat een fonds risicovrij 
is. 

 Het is waarschijnlijk dat het subfonds direct of indirect belegt in 
aandelen van vennootschappen, waardoor het subfonds zich in 
deze risicocategorie bevindt. 

 Het weergegeven risico- en opbrengstprofiel blijft niet 
gegarandeerd hetzelfde en kan in de loop van de tijd veranderen. 
 

 

 De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel 
dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde 
bedrag terug. 

 Operationeel risico: het subfonds staat bloot aan het risico van 
wezenlijke verliezen als gevolg van menselijke fouten, 
systeemstoringen, of een onjuiste waardering van de onderliggende 
effecten. 

 Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk 
het vermogen van de emittent om de rente en het kapitaal op de 
aflossingsdatum terug te betalen. 

 Renterisico: een stijging in de rentevoeten veroorzaakt doorgaans 
een daling van de obligatiekoersen. 

 Liquiditeitsrisico: in moeilijke marktomstandigheden is het subfonds 
mogelijk niet in staat om een effect te verkopen, of toch niet tegen 
zijn volledige waarde. Dit zou een invloed kunnen hebben op de 
prestaties, waardoor het subfonds de terugbetaling van zijn 
aandelen mogelijk moet uitstellen of opschorten.  
 
Raadpleeg bijlage I in het prospectus van het fonds voor uitgebreide 
informatie over de risico's 

 

 
 

 
  



 

 

Kosten 
 

De kosten die de belegger betaalt, worden gebruikt voor de werking van het fonds en voor het beheer, de marketing en de distributie van het 
fonds. Deze kosten verlagen de potentiële beleggingsgroei van het fonds. 

 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden 
aangerekend 

Instapvergoeding Niet van toepassing 

Uitstapvergoeding Max. 1% 

De weergegeven kosten vertegenwoordigen het maximale bedrag 
dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het 
belegd wordt. 

Kosten die in de loop van één jaar aan de aandelenklasse 
worden onttrokken 

Lopende kosten 0,77 % 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de 
aandelenklasse worden onttrokken 

Prestatievergoeding Niet van toepassing 
 

 

 De vermelde instap-/uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. 
In sommige gevallen kan het zijn dat beleggers minder betalen. U 
kunt bij uw financieel adviseur of de distributeur informeren naar 
de werkelijke kosten. 

 

 De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen 
kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2021. Dit cijfer kan van 
jaar tot jaar variëren.  

 

 Voor nadere informatie over de kosten en uitgaven van het fonds 
kunt u deel 3.1. 'Administratiegegevens, kosten en uitgaven' van 
het prospectus raadplegen. 

 

 

 

 

 
 

In het verleden behaalde resultaten 
 

 

 

 Startdatum van de aandelenklasse: 1 februari 2017. 
 

 De in het verleden behaalde resultaten van de aandelenklasse zijn 
berekend in EUR. 
 

 De prestaties worden berekend na aftrek van de lopende kosten 
en zijn inclusief herbelegde bruto-inkomsten. 
 

 In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor 
toekomstige prestaties. 

 
 

 

Praktische informatie 
 

 Bewaarder: Delen Private Bank Luxembourg SA. 

 Het prospectus van het fonds, de recentste jaar- en halfjaarverslagen en andere informatie over het fonds kunnen kosteloos in het Engels 
worden verkregen bij het hoofdkantoor van het fonds, op het adres 287, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg (tel.: +352 44 50 60 1, e-mail: 
sicav@delen.lu) of op de website van de beheervennootschap: www.cadelux.lu. 

 De recentste aandelenkoersen kunnen worden verkregen bij Delen Private Bank Luxembourg SA of via de website van CADELUX S.A. 

 Het Luxemburgse belastingstelsel kan een invloed hebben op uw persoonlijke belastingsituatie, en mogelijk zijn er in uw land van verblijf 
fiscale gevolgen. 

 Een overzicht van het geactualiseerde remuneratiebeleid van Cadelux, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van de berekening van 
de vergoeding en voordelen, de namen van de verantwoordelijken voor de toekenning van de vergoeding en voordelen, inclusief de 
samenstelling van het remuneratiecomité indien een dergelijk comité bestaat, kan worden verkregen op de website van de 
beheervennootschap. Op verzoek kan ook gratis een exemplaar op papier worden verkregen. 

 Het fonds kan alleen 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 fondsprospectus is. 

 Dit document beschrijft twee klassen van een van de subfondsen, terwijl het prospectus en de periodieke verslagen het gehele fonds 
betreffen. 

 Het fonds is zodanig gestructureerd dat de activa en verplichtingen van zijn subfondsen van elkaar gescheiden zijn. Dit betekent dat de 
rechten van beleggers met betrekking tot een subfonds beperkt zijn tot de activa van dat subfonds.   

 Er zijn voor dit subfonds meer aandelenklassen beschikbaar. Meer informatie kan worden verkregen op het hoofdkantoor van het fonds.  
 

 

Aan het fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Aan CADELUX S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
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Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31 December 2021. 
 


