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Essentiële-informatiedocument 

Doel 

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is 
wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te 
begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. 

Product 

Selectum Quality First Fund Klasse I Investeerders ISIN: LU1837274437

een compartiment van Selectum Stock Picking Fund (het “Fonds”), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) 

Ontwikkelaar Selectum Stock Picking Fund 

Contact 
www.linkfundsolutions.lu 
Bel +352 2740 2183 voor meer informatie 

Bevoegde autoriteit 
De Commission de Surveillance du Secteur Financier (de “CSSF”) in Luxemburg is verantwoordelijk 
voor het toezicht op Selectum Stock Picking Fund met betrekking tot dit essentiële-
informatiedocument 

Beheermaatschappij 
Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij wordt 
gereguleerd door de CSSF 

Datum productie EDI 30 januari 2023 

Wat is dit voor een product? 

Soort Compartiment van Selectum Stock Picking Fund, een instelling voor collectieve belegging in effecten 
(ICBE) opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) in Luxemburg. 

Doelstellingen De vermogensbeheerder verwacht dat onder normale marktomstandigheden het compartiment 
voornamelijk zal beleggen in een brede mix van aandelen1 uitgegeven door bedrijven die genoteerd 
zijn op de officiële beurs uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland 
waarbij kwaliteitsoverwegingen voorrang krijgen op overwegingen van relatieve waardering. 

Het compartiment wordt actief beheerd, wat inhoudt dat de vermogensbeheerder, rekening houdend 
met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid, discretie heeft over de portefeuille, zonder 
referentie of beperking van een benchmark. Het compartiment wordt beheerd op basis van intensief 
onderzoek naar individuele bedrijven, gericht op hun fundamentele kwaliteiten en hun potentieel om 
cashflows te verhogen. De vermogensbeheerder maakt gebruikt van een krachtig en continu 
analyseproces bestaande uit een combinatie van research en interviews met het senior 
management. 

Beleggers kunnen op elk moment op verzoek uitstappen. Orders om in de aandelen van het 
compartiment in of uit te stappen, worden iedere Luxemburgse bankwerkdag verwerkt. 

Ontvangen inkomsten worden niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan de waarde van het 
compartiment.  

Retailbeleggersdoelgroep Klasse I aandelen zijn geschikt voor zowel retail als institutionele beleggers die de risico's van het 
compariment begrijpen en van plan zijn om minstens 5 - 7 jaar te beleggen. 

Looptijd Onbepaalde looptijd. 
De Raad van Bestuur van het Fonds kan beslissen een compartiment of aandelenklasse te liquideren 
door middel van een verplichte terugkoop aan de netto-inventariswaarde van alle uitstaande 
aandelen van dit compartiment of deze aandelenklasse. 

Bewaarder CACEIS Bank, Luxembourg Branch (de "Bewaarder") 

Andere informatie Neem contact op met het Fonds of Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. op hun hoofdkantoor voor 
nadere inlichtingen over Selectum Stock Picking Fund (het “Fonds”), over andere aandelenklassen 
van dit compartiment en over andere compartimenten van het Fonds, en om een gratis exemplaar 
van het prospectus van het Fonds of de jaarlijkse of halfjaarlijkse verslagen in het Engels te 
verkrijgen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.fundsquare.net of 
www.linkfundsolutions.lu. 

De meest recente aandelenprijs is beschikbaar op www.fundsquare.net of via schriftelijk verzoek aan 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
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Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 

Risico-indicator 

1 2 3 4 5 6 7 

 Lager risico                                                          Hoger risico 
 

 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het 
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere 
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat 
beleggers verliezen op het product wegens 
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

    

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan 
dat u het product houdt voor 5 jaar. Het 
daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in 
een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder 
terugkrijgen. 

 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoog risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële 
verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans groot is dat wij u niet kunnen betalen 
wegens een ongunstige markt. 

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Prestatiescenario’s 
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan 
uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met 
uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste 
prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario’s zijn illustraties op 
basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. 

 Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren 

 Voorbeeld belegging: 10 000 EUR 

 
Scenario’s 

Als u uitstapt na 1 jaar 
 

Als u uitstapt na 5 jaren 
aanbevolen periode van bezit 

 Minimum Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 

 Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 3780 EUR 3310 EUR 

  Gemiddeld rendement per jaar -62,2% -19,8% 

 Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 6244 EUR 6461 EUR 

  Gemiddeld rendement per jaar -37,6%  -8,4% 

 Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10596 EUR 12056 EUR 

  Gemiddeld rendement per jaar 6,0%  3,8% 

 Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 14114 EUR 15557 EUR 

  Gemiddeld rendement per jaar 41,1%  9,2% 

Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2021 en december 2022. 

Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2014 en november 2019. 

Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2013 en januari 2018. 

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. 

Wat gebeurt er als Selectum Stock Picking Fund niet kan uitbetalen? 

De activa zijn toevertrouwd aan de Bewaarder. Indien de Bewaarder (of zijn onder-bewaarnemers) in financiële moeilijkheden 
komen, zou het compartiment in bepaalde omstandigheden verlies kunnen lijden. 

De activa van elk compartiment zijn gescheiden van andere compartimenten van het Fonds.  

Het compartiment is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. 
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Wat zijn de kosten? 

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval 
verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. 

Kosten in de loop van de tijd 
De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze 
bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier 
weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke 
beleggingsperioden. 

We gaan ervan uit dat: 
- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit 

gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. 
- EUR 10 0000 wordt belegd. 

 
 Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 5 jaren  

 Totale kosten 350 EUR 1317 EUR  

 Effecten van de kosten per jaar (*) 3,5% 2,5%  
(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na 
de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6,3% vóór de kosten en 3,8% na de kosten. 

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal 
u informatie verstrekken over het bedrag. 

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen. Hij zal u 
informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten. 

Samenstelling van de kosten 

 Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na 1 jaar 

 Instapkosten Max. 1% aankoopcommissie + 0,25% anti-verwateringsbijdrage Maximaal 125 EUR 

 Uitstapkosten 0,25% anti-verwateringsheffing 25 EUR 

 Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht  

 Beheerkosten en andere 
administratie- en exploitatiekosten 

2,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting 
op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. 

 203 EUR 

 
Transactiekosten 

0,01% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting 
van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen 
voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren 
naargelang hoeveel we kopen en verkopen. 

1 EUR 

 Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht  

 Prestatie-vergoedingen Er zijn geen prestatie-vergoedingen N.V.T 
 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 

De aanbevolen periode van bezit is minstens 5 jaar. Uitstappen is dagelijks mogelijk aan de netto-inventariswaarde. 

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Klachten over de werking van de door Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. aangeboden fondsen kunnen schriftelijk, telefonisch 
of per e-mail worden ingediend bij de klachtenbehandelaar via de volgende contactgegevens: Link Fund Solutions (Luxembourg) 
S.A. 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen Groothertogdom Luxemburg of per e-mail aan complaints@linkfundsolutions.lu. Een 
exemplaar van ons beleid inzake de behandeling van klachten is op verzoek verkrijgbaar. Zodra wij uw klacht in behandeling 
hebben genomen, kunt u de zaak ook voorleggen aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").  

Als u een klacht wilt indienen of contact wilt opnemen met de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), kunt u 
alle gevraagde informatie vinden op https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/. De klacht kan bij de CSSF worden ingediend 
hetzij door het online klachtenformulier in te vullen, hetzij door het ingevulde klachtenformulier per post (eenvoudige verzending, 
geen aangetekende brief vereist) naar het volgende adres te sturen: Commission de Surveillance du Secteur Financier 
Département Juridique CC 283, route d'Arlon L-2991 Luxembourg, of per fax naar (+352) 26 25 1-2601, of per e-mail naar 
reclamation@cssf.lu. 

Andere nuttige informatie 

De prestaties uit het verleden over de laatste 10 jaar (waar beschikbaar) en de eerdere prestatiescenarioberekeningen (met een 
maandelijkse frequentie) zijn beschikbaar op https://selectum.lu/priips_nl. 


