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Beleggen in internationale bedrijven die op een duurzame manier actief 
zijn in watervoorziening, schone energie en transport en opslag van 
voedsel

Toegang tot schoon, veilig en hoogwaardig water, energie en 
voedsel is onze grootste behoefte.

De uitbouw van duurzame infrastructuur om dat alles aan de 
wereldbevolking te kunnen leveren, is een van de belangrijkste 
verantwoordelijkheden voor toekomstige generaties. Wereldwijd 
zijn miljarden dollars aan investeringen in duurzame infrastructuur 
nodig om de bevolking de komende jaren te voorzien van 
schoon, veilig en hoogwaardig water, energie en voedsel.  
 
De dringende nood aan deze investering is het rechtstreekse 
resultaat van verouderende installaties, bevolkingsgroei, stedelijke 
expansie maar ook een economische noodzaak. 
Investeringen in infrastructuur zijn immers al enkele decennia 
verwaarloosd, zowel in de opkomende als in de ontwikkelde 
economieën. Vandaag de dag is de noodzaak om in infrastructuur 
te investeren cruciaal geworden, omdat miljarden mensen 
geen toegang hebben tot elektriciteit, drinkwater of sanitaire 
basisvoorzieningen. Als we niets doen, zal de situatie verder 
verslechteren, aangezien het IMF voorspelt dat de wereldbevolking 
de komende 20 jaar zal aangroeien met 1,5 miljard.

1. KBI Funds Icav is een “ICAV” (Iers orgaan voor collectief beheer van activa).
2. De groei van een sector betekent niet noodzakelijk groei voor de bedrijven waarin het fonds belegt.

Er moeten nog enorme bedragen geïnvesteerd worden 
in waterinfrastructuur, schone energie-infrastructuur en 
infrastructuur voor de opslag en het transport van voedsel.

Beleggen in infrastructuur levert een materiële en gediversifieerde 
blootstelling op aan water en schone energie-infrastructuur, aan 
de opslag en het transport van voedsel en aan landbouwgronden. 
Het biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de groei die 
voortvloeit uit de significante stijging van de investeringen(2) in 
infrastructuren die zich wereldwijd begint te voltrekken. Dit omvat 
voornamelijk:
• Water: naar verwachting zal de komende jaren 15 tot 20% van 

de mondiale infrastructuuruitgaven gericht zijn op water.
• Schone energie: er dienen zich de laatste jaren steeds 

meer beleggingsmogelijkheden aan door de opmars van 
energieleveranciers waarvan de energiemix gericht is op 
schonere energie. 

• Opslag en vervoer van levensmiddelen en landbouwproducten: 
de infrastructuur die essentieel is voor de productie en distributie 
van levensmiddelen staat steeds meer onder druk, niet alleen 
door de toenemende vraag via de bevolkingsgroei, maar ook 
door de snelle groei van de steden en de grote afstanden die 
afgelegd moeten worden om levensmiddelen van producent 
naar consument te vervoeren.

• Begunstigden van beleggingen in infrastructuur: wij 
ontwikkelden intern een subsector “Infrastructure Capex”, om 
beleggingen in infrastructuurbedrijven te kanaliseren.



Kernpunten van KBI Global Sustainable Infrastructure Fund:

Een beleggingsuniversum 
van internationale 
beursgenoteerde en duurzame 
infrastructuurbedrijven met als 
doel solide rendementen in een 
robuust risicokader

1
De infrastructuursector staat 
voor belangrijke uitdagingen: 
het duurzaam leveren van water, 
energie en voeding

Actief beheer, portefeuille gebaseerd op zuivere overtuigingen
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Actief en op overtuiging gebaseerd beheer in een internationaal universum

Onze overtuiging vertaalt zich in de portefeuille via beleggingen in sectoren waarvan wij denken dat 
zij een belangrijk deel van de toekomstige infrastructuurinvesteringen naar zich toe zullen trekken en 
waaraan beleggers onvoldoende zijn blootgesteld. Het fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen 
van bedrijven die genoteerd zijn of verhandeld worden op de belangrijkste wereldwijde beurzen 
en die een aanzienlijk deel van hun omzet genereren uit duurzame infrastructuren en diensten. 
Deze bedrijven zijn voornamelijk betrokken bij de levering of verwerking van water, afvalwater en 
energie, of bij de levering, het onderhoud of de verbetering van energie- of waterinfrastructuur of 
infrastructuur ter ondersteuning van de efficiënte productie en distributie van voedsel en gewassen.   
 
De portefeuille is vrij geconcentreerd met 40 tot 50 lijnen(3).

Waarom beleggen in dit compartiment?

Een breed universum: u belegt in alle domeinen 
van duurzame infrastructuur, voornamelijk voor 
de levering of verwerking van water, afvalwater 
en energie, of voor de levering, het onderhoud 
of de verbetering van energie-infrastructuur, 
waterinfrastructuur of infrastructuur ter 
ondersteuning van de efficiënte productie en 

distributie van voedsel en gewassen.

Als aandeelhouder belegt u 
voornamelijk in beursgenoteerde 
aandelen en andere waarden 
vergelijkbaar met aandelen van 
internationale bedrijven die actief 
zijn in de infrastructuursectoren

Een compartiment belegd in 
Euro, maar toegankelijk vanaf 

0,0001 EUR.

3. Het fonds biedt geen rendementswaarborg noch kapitaalbescherming.



KBI Global Sustainable Infrastructure Fund1

Beleggen in internationale bedrijven die op een duurzame manier actief 
zijn in watervoorziening, schone energie en transport en opslag van 
voedsel

Op bedrijfsniveau:

KBI sluit investeringen uit in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens (o.a. 
antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens), bedrijven die de tien 
principes van het Global Compact ernstig en voortdurend schenden en bedrijven die betrokken zijn 
bij de grootschalige winning of productie van steenkool. Deze bedrijven worden geïdentificeerd 
door het moederbedrijf van KBI, Amundi, dat hiervoor een beroep doet op gespecialiseerde externe 
onderzoeksbedrijven. In elk geval wordt de eindbeslissing genomen door het ESG-Ratings Comité van 
Amundi, waarvan de verantwoordelijke voor verantwoord beleggen van KBI GI deel uitmaakt.

ESG-beleid van KBI GI4

Op het niveau van het compartiment:

ESG-overwegingen zijn essentieel voor deze filosofie en deze benadering van het thema infrastructuur. 
De energietransitie was een van de belangrijkste drijvende krachten achter het voorbereidende werk 
van de strategie dat ongeveer op hetzelfde moment als het klimaatakkoord van Parijs in 2015 van start 
ging. De decarbonisatie is reëel en de overheid investeert nu actief in de energietransitie en de groene 
economie. Onze activa in portefeuille zijn de belangrijkste begunstigden van deze kapitaalverhoging. 
Daardoor vermijdt het fonds investeringen in traditionele energie-infrastructuur.

Maar bovendien integreert het beheerteam ESG-factoren rechtstreeks in zijn beleggingsproces, zodat 
zelfs binnen het aandelenuniversum van de sector bedrijven met goede ESG-referenties meer kans 
hebben om opgenomen te worden in de portefeuille of een hoger gewicht hebben dan bedrijven zonder 
ESG-criteria.
Het beheerteam is van mening dat bedrijven met een sterk bestuur en producten en diensten die de 
sociale of milieudoelstellingen verbeteren, betere resultaten kunnen behalen. Deze bedrijven beschikken 
vaak over duurzamere businessmodellen op basis van ESG-criteria op lange termijn.

4.  Raadpleeg de rubriek Verantwoord Beleggen van de website van KBI Global Investors voor meer informatie. 
https://www.kbiglobalinvestors.com/what-we-do/responsible-investing/
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Om te bepalen welke bedrijven aansluiten bij deze duurzamere businessmodellen waarin ESG-criteria 
zijn opgenomen, zoekt het beheerteam een antwoord op bepaalde vragen, zoals:
• Op bestuursniveau zullen zij zich afvragen of de raad van bestuur van de onderneming voldoende de 

belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt, in het bijzonder de minderheidsaandeelhouders. 
Indien niet, kan dit worden bijgestuurd?

• Op het vlak van milieu en maatschappelijke impact zullen ze zich afvragen of de producten van het 
bedrijf de ecologische en/of sociale doelstellingen bevorderen die bijdragen aan de toekomst van 
de planeet en de samenleving.

Op basis van de antwoorden op elk van deze factoren wordt aan elk effect een specifieke score 
toegekend die ingevoerd wordt in het eigen model dat de waarschijnlijkheid berekent dat de koers 
van het aandeel de door het beheerteam vastgelegde potentiële doelstelling bereikt. ESG-factoren 
hebben dus een belangrijke impact op de waarschijnlijkheid dat een effect wordt geselecteerd voor de 
portefeuille en op het respectieve gewicht van de positie van dit effect in de portefeuille.

Uiteindelijk is meer dan 80 % van de inkomsten van de portefeuille positief afgestemd op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze informatie wordt aan klanten en 
beleggers bekendgemaakt. De belangrijkste SDG’s waarop de inkomsten zijn afgestemd zijn “Geen 
Honger” (SDG 2), “Schoon water en sanitair” (SDG 6), “Betaalbare en schone energie” (SDG 7), 
“Industriële innovatie en infrastructuur” (SDG9) en “Duurzame steden en gemeenschappen” (SDG 11).
De integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingsmodellen is een belangrijk element in onze 
beoordeling van het risico/de opportuniteit van aandelen, net als het voeren van een actief engagement 
in naam van onze cliënten. Wanneer inkomsten als negatief worden beschouwd in overeenstemming 
met de SDG’s, gebruiken we deze informatie om actief met deze bedrijven samen te werken.

Kent u ze?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties? Het doel van de SDG’s 
is ons richtsnoeren te geven voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zo zijn er 17 
doelstellingen om de wereld te redden, die met elkaar verbonden zijn en het doel is om elk van hen en 
elk van hun doelstellingen tegen 2030 te bereiken.



Het doel van het Fonds is een zo hoog mogelijk rendement voor de aandeelhouders op te bouwen en 
beter te presteren dan de S&P Global Infrastructure Index door voornamelijk te beleggen in aandelen 
van beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in sectoren gerelateerd aan infrastructuur. Het Fonds 
zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op de 
belangrijkste wereldwijde beurzen en die een substantieel deel van hun omzet genereren uit de levering 
van duurzame infrastructuurvoorzieningen en -diensten. Deze bedrijven houden zich voornamelijk bezig 
met watervoorraad, waterzuivering, afvoerwater, energie, watervoorziening, onderhoud of verbetering 
van energie-infrastructuur, waterinfrastructuur of infrastructuur die bedoeld is om productie en efficiënte 
distributie van voedsel(gewassen) te ondersteunen.
Het Fonds wordt beschouwd als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de S&P Global 
Infrastructure-Index, omdat het deze Index gebruikt om de resultaten te vergelijken. De index zal echter niet 
gebruikt worden als prestatiedoel of om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen. 
Het Fonds mag volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de index.
Naast de kosten die zijn uiteengezet in het deel Kosten, genereert het Fonds portefeuilletransactiekosten, die 
worden betaald uit het vermogen van het Fonds. Die zijn doorgaans hoger bij beleggingen buiten Europa.
Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De beleggers kunnen elke dag die in Ierland een werkdag is, aandelen in het Fonds kopen en verkopen. 
Mits de orders worden ontvangen vóór 15 uur Ierse tijd, worden de aandelen gekocht en verkocht tegen de 
koersen van die dag.
Raadpleeg het Prospectus en het Supplement van het Fonds voor uitvoerigere informatie.

Dit is het beleggingsbeleid dat in de Essentiële Informatie Document wordt vermeld. Het kapitaal en/of 
rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

Risico- en opbrengstprofiel

Historische gegevens bieden mogelijk geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst.
De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een ‘risicoloze belegging’ gaat.
Het Fonds is opgenomen in risico- en opbrengstcategorie 6, aangezien de waarde van de beursbeleggingen 
en de inkomsten eruit zullen schommelen. Daardoor zal de koers van het Fonds zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Het Fonds is ook onderhevig aan risico’s die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van 
de risico- en opbrengstindicator en verband houden met:
Liquiditeitsrisico: De liquiditeit van sommige participaties kan beperkt zijn. Die activa kopen en verkopen 
kan tijdrovend zijn en tegen ongunstige prijzen gebeuren.
Tegenpartijrisico: Er bestaat een risico dat de tegenpartij van een transactie haar deel van de overeenkomst 
niet nakomt, wat de waarde van het Fonds kan beïnvloeden.
Risico met betrekking tot opkomende markten: Opkomende markten houden een groter risico op 
maatschappelijke, politiekeen economische instabiliteit in, wat gepaard met het ontbreken van goed 
uitgebouwde rechtsstructuren de waarde van de activa negatief kan beïnvloeden.
Andere risico’s die op het Fonds van toepassing kunnen zijn, zijn het valutarisico, het operationele risico 
en het renterisico. 
De risicofactoren die op het Fonds van toepassing kunnen zijn, worden uitvoeriger beschreven in het 
Prospectus.

Doelstellingen en beleggingsbeleid5,6

5. Voor bijkomende informatie over het beleggingsproces en de toegelaten activa binnen het compartiment 
verwijzen we naar het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) van het 
compartiment. Voor bijkomende informatie over dit compartiment (prestaties uit het verleden, risico- en 
rendementsindicator, toewijzing van activa enz.) kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze financiële 
diensten en distributeurs in België.

6. Het compartiment biedt geen enkele rendements- of kapitaalgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.
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Voornaamste kenmerken (klasse I EUR)

7.  De ICAV behoudt zich het recht voor een “anti-verwateringsheffing” toe te passen die een provisie vormt 
voor de marktverschillen (het verschil tussen de prijzen waarop de activa worden gewaardeerd en/of gekocht 
of verkocht) en de rechten en kosten en andere transactiekosten die verbonden zijn aan de aankoop of de 
overdracht van activa in geval van ontvangst voor de behandeling van netto-aanvragen tot inschrijving of tot 
afkoop van meer dan 1 % van de netto-inventariswaarde van een Fonds, met inbegrip van de inschrijvingen en/
of de afkopen ten gevolge van verzoeken tot omzetting van een Fonds in een ander Fonds. Raadpleeg het 
prospectus voor meer informatie 

8.  Voor meer informatie over de kosten en de methodologie voor de berekening van de outperformancevergoeding 
verwijzen we naar de rubriek ‘Kosten en Commissies’ van het prospectus van deze ICBE, dat op eenvoudig 
verzoek verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij.

9. De lopende kosten worden geraamd. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Kenmerken Deelbewijs I EUR Kapitalisatie Deelbewijs I EUR Distributie

ISIN-code  – IE00BKPVHQ28  – IE00BKPVHR35

Rechtsvorm  – Icav naar Iers recht  – Icav naar Iers recht

Resultaatverwerking  – Kapitalisatie  – Distributie

Aanbevolen minimale  
beleggingshorizon

 – 5 jaar  – 5 jaar

Geografisch gebied  – Internationaal  – Internationaal

Beheervennootschap  – KBI Funds Icav  – KBI Funds Icav

Beleggingsbeheerder  – KBI GLOBAL INVESTORS LTD  – KBI GLOBAL INVESTORS LTD

Bewaarder:  – Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited

 – Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited

Oprichtingsdatum  – 27/09/2020  – 27/09/2020

Referentiemunt  – Euro  – Euro

Looptijd van het 
compartiment

 – Onbeperkt  – Onbeperkt

Anti-Dilutie Levy7  – Max. 0,25 %  – Max. 0,25 %

Orderplaatsing

Minimale intekening: 1e/
volgende

 – 1 deelbewijs  – 1 deelbewijs

Berekening van de 
uiteindelijke netto-
inventariswaarde (NIW)

 – Dagelijks  – Dagelijks

Deadline voor de ontvangst 
van orders

 – 11.00 uur Ierse tijd  – 11.00 uur Ierse tijd

Kosten8

Maximale 
inschrijvingsprovisie niet 
verworven in het fonds

 – Max. 5,25 %  – Max. 5,25 %

Jaarlijkse lopende kosten9  – 2,01 %  – 2,01 %

Maximale inkoopvergoeding  – 0,25 %  – 0,25 %

Omrekeningsvergoeding  – Niet van toepassing  – Niet van toepassing

Vergoeding meerrendement  – Geen  – Geen
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Fiscaliteit:
Compartiment dat meer dan 10 % kan beleggen in schuldvorderingen: Neen

Kapitalisatieaandelen
Fiscaliteit (Belgische inwoners). T.O.B. [in geval van inkoop en in geval van overgang van een 
kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of distributiecompartiment]: (of distributie die niet de totale 
netto opbrengst betreft): 1,32 % (max. 4000 EUR).
Roerende voorheffing:
Natuurlijke personen die Belgische ingezetenen zijn en voor privédoeleinden beleggen: indien het vermogen voor 
meer dan 10 % belegd is in schuldvorderingen, zal een bevrijdende roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn 
op de meerwaarde uit schuldvorderingen bij verkoop, inkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS 
bis); in het andere geval (belegging voor minder dan 10 % in schuldvorderingen) geldt vrijstelling in geval van verkoop, 
inkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
Beleggende vennootschappen (in België gevestigd): niet-bevrijdende roerende voorheffing die met de uiteindelijke 
belasting wordt verrekend; in principe een belasting tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25 % 
behoudens toepassing, in voorkomend geval, van de verlaagde tarieven).

Distributiedeelbewijzen
Roerende voorheffing:
Natuurlijke personen die Belgische ingezetenen zijn en voor privédoeleinden beleggen: bevrijdende roerende 
voorheffing van 30 % op de uitkering van dividenden.
Indien het vermogen voor meer dan 10 % belegd is in schuldvorderingen, zal de bevrijdende roerende voorheffing 
van 30 % ook verschuldigd zijn op de meerwaarde van schuldvorderingen bij verkoop, inkoop of verdeling van het 
maatschappelijk vermogen (TIS bis); in het andere geval (belegging voor minder dan 10 % in schuldvorderingen), 
vrijstelling in geval van verkoop, inkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
Beleggende vennootschappen (in België gevestigd): niet-bevrijdende roerende voorheffing die met de uiteindelijke 
belasting wordt verrekend; in principe een belasting tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25 % 
behoudens toepassing, in voorkomend geval, van de verlaagde tarieven).

Voor meer informatie raadpleegt u uw gebruikelijke financiële en belastingadviseur.

Elke belegging in het compartiment moet worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende wettelijke documentatie 
ter zake (documentatie met essentiële beleggersinformatie beschikbaar in het Frans en het Nederlands, prospectus 
beschikbaar in het Frans en het Engels) en, in voorkomend geval, de door de distributeur toegepaste tarieven, alsmede 
het beheersreglement en de jaar- of halfjaarverslagen die op verzoek kosteloos in het Frans kunnen worden verkregen 
bij Amundi Asset Management, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium, Havenlaan 86 C bus 320, 
1000 Brussel, en bij de distributeur.

Belangrijke beleggersinformatie

Bij klachten kunt u zich wenden tot de interne klachtenafdeling: Tel. 353 14384451 of E-mail complaints@kbigi.com 
Bij het uitblijven van een antwoord binnen een redelijke termijn (30 dagen) of wanneer u niet tevreden bent met 
het ontvangen antwoord, kunt u contact opnemen met de financiële ombudsman: Tel. 352 2545 7770 of e-mail 
ombudsman@ombudsfin.be

De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn eind februari 2022.

Dit document is een openbare aanbieding en kan niet worden gelijkgesteld met beleggingsadvies. De informatie in dit 
document mag niet worden verspreid aan of gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen in een land of rechtsgebied 
waar de wetten en verordeningen dit verbieden, of die de erkenning van Amundi Asset Management of andere 
vennootschappen van de groep in deze rechtsgebieden. De toegang tot de hiernaast vermelde informatie kan niet 
worden toegestaan aan personen die onderworpen zijn aan beperkingen, zoals onderdanen van de Verenigde Staten. 
Niet alle compartimenten van het gamma KBI worden systematisch geregistreerd of toegelaten voor verkoop of 
ter beschikking gesteld van alle cliënten in alle rechtsgebieden. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt 
beleggers aangeraden om na te gaan of een dergelijke belegging geschikt is, met name rekening houdend met hun 
kennis van en ervaring met financiële zaken, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. Dit document mag 
niet volledig of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaande toestemming van 
Amundi Asset Management.

Wettelijke informatie

Klachtendienst

Vooraleer te beslissen om in het 
compartiment te beleggen, moeten 
beleggers het document met essentiële 
beleggersinformatie (KIID) en het prospectus 
(beschikbaar op de website 
www.kbiglobalinvestors.com) doornemen.

De netto-inventariswaarde (NIW) van het 
compartiment wordt gepubliceerd op de 
website van de BEAMA (www.beama.be)

Alles over KBI Global Investors?
Ga naar:  
www.kbiglobalinvestors.com


