
 

Beleggen in de  

meest  

geavanceerde 

technologische 

bedrijven 

Econopolis Exponential Technologies is een compartiment 
van Econopolis Funds, een SICAV naar Luxemburgs recht, 
die beheerd wordt door BLI - Banque de Luxembourg 
Investments, actief onder commerciële naam Conventum 
Third Party Solutions. 

Het beleggingsbeleid wordt gedelegeerd aan Econopolis 
Wealth Management NV (hierna 'Econopolis').  

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en met 
aandelen gelijkgestelde waardepapieren, met een focus 
op bedrijven die actief zijn in de technologiesector. AXA 
Bank Belgium en Crelan treden op als distributeurs van dit 
compartiment. Bij vragen kan u steeds bij uw agent 
terecht.

Econopolis  
Exponential 
Technologies
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Door te beleggen in Econopolis Exponential Technologies belegt u in bedrijven die meehelpen met het creëren van de wereld 
van morgen. 

Het beheer van het compartiment wordt toevertrouwd aan Econopolis. Technologische innovatie  is een van de stokpaardjes 
van Econopolis. Omdat Econopolis als portefeuillebeheerder werkt met een beperkt aanbod kan een gespecialiseerd 
beleggingsteam zich volledig toeleggen op zijn kernconvicties. 

Waarom beleggen in Econopolis Exponential Technologies? 
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* Sustainable Finance Disclosure Regulation 

** Het compartiment wordt niet verondersteld om meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van CIR92. 
Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door de SICAV, is de belegger niet onderworpen aan roerende voorheffing. De 
fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.  

*** De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde lopende kosten. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

   Technische fiche 

Naam Econopolis Exponential Technologies Fund (Aandelenklasse A) 

ISIN Kapitaliserend: LU1998245119, Distributie: LU1998245200 

Munt Euro 

Looptijd Onbeperkt, minimale horizon van vijf jaar 

Minimaal instapbedrag Geen 

Instapvergoeding Max. 3,0% 

Uitstapvergoeding Geen 

SFDR*-classificatie Artikel 8 fonds waarbij ESG-karakteristieken worden gepromoot, met een 

 nadruk op klimaatdoelstellingen 

Beurstaks bij uitstap Kapitaliserend: 1,32% met een maximum van €4.000 / Distributie.: 0% 

Beurstaks bij conversies Van Kap. naar Dis.: 1,32%, met max. van €4.000 / Van Dis. naar Kap.: 0% 

Roerende voorheffing**  Kap.: 0% / Dis.: 30% op ontvangen dividenden 

Lopende kosten***  Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden 

 onttrokken: max. 1,96% (waarvan 1,5% beheerskosten)* 

Jaarlijkse bewaarkost  0% 

Frequentie van de netto-inventariswaarde Netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend 

* Sustainable Finance Disclosure Regulation 

** Het compartiment wordt niet verondersteld om meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van CIR92. De fiscale 
behandeling hangt af van de persoonlijke situatie en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.  

*** De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde lopende kosten. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Siddy Jobe,  

Beheerder    

         

“Exponentiële technologieën 
zijn in staat om een 

diepgaande impact te hebben 
op tal van industrieën en 

talrijke aspecten van ons leven 
vormgeven. Denk aan AI , 

augmented en virtual reality 
(AR, VR), data science, 

digitale biologie, netwerken, 
robotica en autonome 

voertuigen.”

Marc Langeveld, 

Beheerder 

“Wat het internet voor de 
jaren 90 was en de 

smartphone voor het 
voorbije decennium, wordt 
artificiële intelligentie voor 
het komende tijdperk. We 

denken echter dat de 
revolutie die AI zal 

ontketenen vele malen 
groter zal zijn.”

Ondersteund door een team van 
financieel-economische experten

De beheerders

Algemene, juridische informatie compartiment

Commerciële informatie



 

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange 
termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal wor- den nagestreefd door de activa van het compartiment 
hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die 
(volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiedien- sten, zonder geografische 
beperking.  

Beleggingsbeleid 

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van 
ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiediensten.  

Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief 
zijn in de ontwikkelde markten en eveneens in ondernemingen die actief zijn in de opkomende markten.  

Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden 
geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische 
omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen, enzovoort.  

Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s en geografische regio’s.  

De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn 
verwachtingen en strategisch inzicht.  

Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van aandelen betreft: 
een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, 
een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek.  

Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende 
activiteiten, landen en ondernemingen.  

Wat de beleggingsthema’s betreft, legt de beleggingsbeheerder de nadruk op exponentiële technologieën 
die een ontwrichtend karakter hebben voor de samenleving en het bedrijfsleven, maar ook op 
communicatiediensten, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, de volgende subthema’s: artificiële 
intelligentie (AI), augmented and virtual reality (AR, VR), datawetenschap, cloud, IOT, digitale biologie, 
nanotechnologie en digitale fabricage, netwerken en computersystemen, robotica, en autonome 
transportmiddelen.  

Op aanvullende basis (maximaal 10% van zijn activa) kan het compartiment contant geld of equivalenten 
daarvan aanhouden. Het betreft hier bij wijze van voorbeeld geldmarktfondsen, T-bills, investeringswaardige 
gouvernementele obligatiemarkten met een maximale looptijd van 3 maanden, depositocertificaten met een 
maximale looptijd van 3 maanden, commercial papers met een maximale looptijd van 3 maanden.  

Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio’s of andere specifieke economische of 
industriële sectoren of niches.  

De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn 
verwachtingen en strategisch inzicht.  

Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva in beleggingsfondsen beleggen, waaronder op de beurs 
verhandelde fondsen (ETF’s), ofwel voor het nastreven van zijn belangrijkste beleggingsbeleid, ofwel om zijn 
liquide middelen te plaatsen.  

Voor dit compartiment is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op 
https://www.econopolis.be/en/sustainability. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in 
het prospectus van het fonds.  

Met het oog op het afdekken van de risico’s kan het compartiment in valutaderivaten beleggen.  

De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een 
referentiebenchmark.  

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.  

De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen.  

Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd.  

De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn 
aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. 

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.  

3

Bovenstaand beleggingsbeleid werd bepaald in het wettelijk verplichte Essentiële Informatie Document. 
Het is hierbij belangrijk om te onderstrepen dat het kapitaal en/of het rendement niet gegarandeerd of 

beschermd is (zijn).



Beleggen is niet zonder risico

Mogelijke risico’s 

Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment bloot- gesteld aan risico’s die verband houden met 
politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de 
waarde van de beleggingen of zelfs de eigendomstitel van het compartiment in vraag kunnen stellen.  

De toespitsing van het compartiment op een bepaalde sector brengt het risico met zich mee dat gebeurtenissen met 
betrekking tot deze sector een aanzienlijk en negatief effect kunnen hebben op de waarde van de volledige portefeuille 
van het compartiment.  

Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn 
eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. 

Risicoscore 

Om u, als potentiële belegger, in staat te stellen het risico van deze belegging juist in te schatten, kan u de risicoscore raadplegen. 

De risicocategorie is echter wel bepaald op basis van gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het 

toekomstige risicoprofiel .

Disclaimer

Dit document is een reclamefolder en geen prospectus. De inhoud van dit document mag in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies met betrekking tot enig 
financieel instrument. De in het document bij naam genoemde beleggingsproducten dienen, indien voorgesteld aan klanten, beoordeeld te worden tegenover het risicoprofiel en 
de bestaande portefeuille van klanten. De informatie in dit document mag niet worden verspreid of gekopieerd of rechtstreeks of onrechtstreeks overgemaakt worden aan enige 
andere persoon voor het even welk doel.

 Belangrijke informatie 

    De huidige prospectus (EN), de essentiële beleggersinformatie (NL), en het laatste   
 gecontroleerde jaarverslag van de bevek (alsook het laatste halfjaarlijkse verslag)  zijn   
 gratis te verkrijgen bij Conventum TPS, 16 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.  

  Deze documenten moeten worden gelezen vóór er wordt ingeschreven 

              De waarde van dit product zal consulteerbaar zijn op de website van BEAMA:  
 http://www.beama.be/nl 

 Contact  
 Verantwoordelijke uitgever: AXA Bank Belgium, Sylvain Dupuislaan 251- 1070  
 Brussel,  geregistreerd bij de NBB als kredietinstelling - BE 0404.476.835 

 Klachten: 

AXA Klachtendienst, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, of via volgend formulier: 
https://www.axabank.be/nl/contact/klachtenformulier 

Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW - North Gate II -  Koning Albert II-
laan 8 bus 2 - 1000 Brussel, tel 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.
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Hoe krijg ik meer informatie over de risico’s van het compartiment?  
 
Bijkomende informatie over de risico’s van een belegging in het compartiment wor- den vermeld in het bijbehorend 
onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website 
www.conventumtps.lu. 

http://www.beama.be/nl/niw?set_language=nl
https://www.axabank.be/nl/contact/klachtenformulier

