CPR INVEST –
FOOD FOR GENERATIONS
Van het veld tot op uw bord,
met een duurzame aanpak
Document voorbehouden aan Belgische beleggers in A EUR-Acc.en A EUR-Dist.-aandelen.
Wij raden u aan uitgebreid informatie in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Elke inschrijving moet gebaseerd zijn op de
Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het prospectus die essentiële informatie bevatten over de ICB, en op periodiek beschikbare documenten.
Het prospectus, de regelgeving, het KIID en het laatste (half)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., die de financiële
dienstverlening in België verzorgt. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Frans. De netto-inventariswaarde van de ICB wordt
dagelijks gepubliceerd op de website www.fundinfo.com
Voor meer informatie of klachten kunt u Caceis Belgium contacteren - dat ook de klachtenafhandeling verzorgt - op het volgende adres: Avenue
du Port / Havenlaan 86C Postbus 320 – 1000 Brussel. Als alle beschikbare middelen zijn ingezet en niet hebben geleid tot een aanvaardbare
oplossing kunt u het online formulier op de website van de ombudsdienst gebruiken: www.ombudsfin.be

Compartiment van CPR INVEST, een SICAV naar Luxemburgs recht, beheerd door CPR AM
Het TowardsSustainabilitylabel werd toegekend voor een periode van februari 2020 tot februari 2021. CLA (Central Labelling Agency of the
Belgian SRI Label) is het bedrijf dat belast is met de evaluatie van deze duurzame selectiecriteria. Voor meer informatie: towardssustainability.be
- Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het subfonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de
eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar www.fsma.be/fr/finance-durable.
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EEN HEDENDAAGS
THEMA DAT WORDT
GEDRAGEN DOOR
LANGETERMIJNTENDENSEN

EEN BELEGGING IN DE
VOLLEDIGE
VOEDSELKETEN

EEN DUURZAME
BENADERING OM BIJ
TE DRAGEN AAN DE
UITDAGING OM DE
WERELDBEVOLKING TE
VOEDEN

DE HELE MENSHEID VOEDEN, DE
UITDAGING VAN VANDAAG

BELEGGEN IN DE VOLLEDIGE
VOEDSELKETEN

Door de groei van de wereldbevolking zullen we
tegen 2050 meer dan 9 miljard monden te voeden
hebben1. Naast deze mechanische stijging van de
vraag naar voedsel is er ook nog een eerder
kwalitatief
fenomeen:
de
veranderende
eetgewoontes, door de combinatie van de
stijgende levensstandaard en de snelle urbanisering
van de bevolkingen.

Het beleggingsuniversum omvat alle sectoren die
te maken hebben met voeding, van het veld tot op
het bord2, zodat het compartiment een
blootstelling
krijgt
aan het
uitgebreide
groeipotentieel van de volledige voedselketen2, en
met name:

Maar de natuurlijke
onuitputtelijk.

grondstoffen

zijn

niet

Droogtes, steeds minder bebouwbare grond,
achteruitgang van de biodiversiteit, uitputting van
waterreserves… Er zijn heel wat redenen waarom
er dringend werk moet worden gemaakt van een
evolutie in de voedselproductie. Overigens moet de
bescherming van de natuurlijke rijkdommen
worden gecombineerd met de strijd voor de
rechten van werknemers in de voedselketen en de
generalisatie van gezonde voeding.

• De toenemende vraag naar voedsel en water;
• Investeringen om het rendement van
landbouwactiviteiten te verbeteren, de
energie-efficiëntie en het gebruik van
natuurlijke bronnen te optimaliseren en
bodemverarming te beperken;
• De
nieuwe
consumptietendensen
en
productinnovaties in verband met de evoluties
in de eetgewoonten.

1. Bron: Verenigde Naties
2. Het initiële beleggingsuniversum, internationale aandelen, beslaat de volgende sectoren: landbouw, water, voedingsproducten, dranken,
distributie en restauratie. Niet alle sectoren zijn permanent in de portefeuille vertegenwoordigd. Door zijn samenstelling concentreert het
compartiment zich op disruptieve ondernemingen en kan het qua rendement dus significant afwijken van de wereldwijde beursindexen (bv. MSCI
World).
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EEN ORIGINELE THEMATISCHE
BENADERING: ALLE SECTOREN
VAN DE VOEDSELKETEN, MET EEN
DUURZAME BENADERING
CPR - Food For Generations streeft naar een
blootstelling aan de vele groeibronnen die er in de
hele voedselketen te vinden zijn, en wil daarbij een
duurzame benadering hanteren. Zij belegt ten
minste 75% van haar activa in aandelen of
equivalente waardepapieren van elk land.

“

Een thema met een blootstelling aan de
vele bronnen van groei over de hele
voedselketen, om bij te dragen aan de
uitdaging om de wereldbevolking
duurzaam van voedsel te voorzien.

”

Van het veld…

Om het doel te bereiken, kiest het
managementteam voor een tweeledige duurzame
aanpak:
A priori, uitsluiting3 van ondernemingen met het
slechtste ESG-gedrag en waarover controverse
bestaat op het vlak van ESG (ecologische, sociale en
governance aspecten) uit het beleggingsuniversum;
A posteriori, implementatie van impactmaatstaven
om de water- en CO2-voetafdruk4 van de
portefeuille te beperken en een hoge graad van
afvalrecyclage5 te behouden.

DE RISICO’S
• Risico van kapitaalverlies
• Aandelen- en marktrisico (incl. het risico
gekoppeld aan kleine beurskapitalisaties en de
opkomende markten): Veranderingen op de
aandelenmarkten kunnen negatief inwerken op
de ontwikkeling van de netto-inventariswaarde.
• Wisselkoersrisico: Risico dat de valuta waarin
een belegging is uitgedrukt, in waarde daalt
tegenover de euro. Het wisselrisico is niet
systematisch gedekt voor het gedeelte van de
beleggingen buiten de eurozone, wat de nettoinventariswaarde kan doen dalen.

…tot op uw bord

DE VOORDELEN
• Een beleggingsthema dat wordt gedragen door
langetermijntendensen
• Multisectorale aanpak: diverse schragende
factoren geïdentificeerd
• Duurzame aanpak
• Beheer op basis van overtuigingen
• Een erkend en ervaren beheerteam

3. Ondernemingen met de slechtste ratings volgens twee externe dienstverleners en door het ESG-analyseteam van Amundi
4. Waterverbruik, koolstofuitstoot en afvalcreatie per miljoen dollar (USD) omzet
5. Percentage gerecycleerd afval tegenover productafval
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BEHEERPROFIEL
CPR INVEST – FOOD FOR GENERATIONS – A EUR-aandelen
Status
Compartiment naar Luxemburgs recht van
de beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal (SICAV) CPR INVEST
(onbeperkte levensduur)
Referentievaluta
Minimale aanbevolen
beleggingsduur

EUR
Langer dan 5 jaar

COMMERCIËLE EIGENSCHAPPEN
Oprichting
ISIN-code
Bestemming van het resultaat
Maximale jaarlijkse
beheervergoeding
Maximale administratiekosten
Prestatievergoeding

Risico- en opbrengstprofiel of SRRI1

1 Het fonds kent een risiconiveau dat past bij het beleggingsthema in

internationale aandelen. .
De volgende risico’s zijn belangrijke risico’s voor het compartiment
waar de indicator geen rekening mee houdt:
• Kredietrisico (plotselinge verslechtering van de kredietwaardigheid
van de emittent of het in gebreke blijven ervan),
• Liquiditeitsrisico (een financiële markt die de verkoop- (of
aankoop)volumes niet kan absorberen zonder de prijs van de activa
aanzienlijk te verlagen (of te verhogen) in het geval van lage
verhandelde volumes of spanningen op deze markt),
• Tegenpartijrisico (in gebreke blijven van een marktdeelnemer
waardoor deze zijn verplichtingen jegens uw portefeuille niet kan
nakomen),
• Risico verbonden aan het gebruik van financiële
termijninstrumenten dat het vermogen om marktbewegingen in
uw portefeuille te versterken kan vergroten of verkleinen).
Zie voor meer informatie over de risico's de rubriek ‘Risicoprofiel’ van
het compartiment in het prospectus.

FISCALE ASPECTEN (Belgische ingezetenen)

Prestatie-indicator
(a posteriori gebruikt ter
vergelijking)
Lopende kosten (31/12/2021)

Minimale eerste/volgende
inleg
Instap- en uitstapkosten
Conversiekosten
Swing pricing2

AANDEEL A EUR - Acc

AANDEEL A EUR - Dist

18/09/2017

18/09/2017

LU1653748860
LU1653749322
Kapitalisatie
Uitkering
1,50% incl. belasting
0,30% incl. belasting
15% (inclusief belasting) per jaar van het
rendement van het compartiment boven
dat van de referentieactiva over een
periode van één jaar tot een maximum van
2% van het nettovermogen
MSCI World Net Total Return Index

1,87% all-in van de
1,89% all-in van de
gemiddelde
gemiddelde
nettoactiva
nettoactiva
Eén fractie van een aandeel / Eén fractie
van een aandeel
Max. 5%/geen
5%
Ja (niet van toepassing op deze datum)

2 Swing pricing is een mechanisme waarmee de netto-inventariswaarde van

het compartiment naar boven of naar beneden kan worden aangepast om
de transactiekosten weer te geven die het gevolg zijn van grote bedragen
voor inschrijvingen en/of terugkopen. Deze kosten kunnen afkomstig zijn van
het verschil tussen transactie- en waarderingsprijzen, belastingen of
vergoedingen van makelaars. De swing pricing is normaliter niet hoger dan
2% van de netto-inventariswaarde van het compartiment, hoewel dit
percentage in het belang van de beleggers door de Raad van Bestuur naar
boven kan worden bijgesteld. Zie voor meer informatie de rubriek
‘Algemene informatie’ van het prospectus.

Kapitalisatiedeelbewijzen
Roerende voorheffing:
• Beleggers-natuurlijke personen (die op persoonlijke titel handelen): indien de belegging van het vermogen meer bedraagt dan 10% in
schuldbewijzen/renteproducten, bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde uit schuldbewijzen bij de verkoop,
terugbetaling of het delen van het maatschappelijk vermogen (‘belasting op spaargeld’); bij gebrek hieraan (een belegging van minder
dan 10% in schuldbewijzen/renteproducten), vrijstelling bij de verkoop, terugbetaling of het delen van het maatschappelijk vermogen
• Beleggers-rechtspersonen: niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing
tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting(25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).
TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of
uitkeringscompartiment]: 1,32% (max. EUR 4.000)
Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: ja
Uitkeringsdeelbewijzen
Roerende voorheffing:
• Beleggers-natuurlijke personen (die op persoonlijke titel handelen): bevrijdende roerende voorheffing over uitbetaalde dividenden van
30% op basis van de individuelesituatie van de belegger.
• Beleggers-rechtspersonen: dividenden onderworpen aan niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende
voorheffing (van 30%); in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven
van toepassing zijn).
Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.
Beleggingen in financiële instrumenten zijn niet gegarandeerd en kunnen dus in waarde dalen, vooral als gevolg van marktfluctuaties. De
resultaten uit het verleden zijn niet constant in de tijd en zijn derhalve geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Deze
uitgave is geen beleggingsadvies.
Deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van CPR AM niet worden verveelvoudigd, in zijn geheel of gedeeltelijk, of aan
derden worden doorgegeven. De informatie in deze uitgave is niet bedoeld voor distributie of gebruik door beleggers, noch door een
persoon of entiteit in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd is met de wet of regelgeving of CPR
AM zou dwingen te voldoen aan de registratie-eisen van deze landen. Niet alle producten of diensten kunnen geregistreerd of toegestaan
zijn in alle landen of beschikbaargesteld worden aan alle klanten.
Documentopgesteld in Januari 2022.
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