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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.  

Selectum Quality First Fund 
Een compartiment van SELECTUM STOCK PICKING FUND Klasse F Oprichters LU1837274197 
Compartiment beheerd door : Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 

Doelstellingen en beleggingsbeleid  

Doelstelling  Aandeelhouders op middellange termijn (5-7 jaar) 
een maximale vermogenstoename bieden. 

Portfolio Securities  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 kan afgeleide producten2 
gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer of voor hedging3.  

Beleggingsproces  Het compartment 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. 

Bedoeld voor  Beleggers die de risico’s van het compartiment 

begrijpen en van plan zijn om minstens 5 — 7 jaar te beleggen. 

Duurzaamheid  Het compartiment heeft niet als doelstelling 

duurzame beleggingen te promoten, d.w.z. investeringen in 
economische activiteiten die bijdragen aan milieu- of sociale 

doelstellingen of die zich aan de hoogste normen inzake corporate 
governance houden. Er wordt geen rekening gehouden met de EU-

criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Essentiële elementen  

Het compartiment geeft alleen accumulatieaandelen uit (aandelen 

waarbij alle ontvangen inkomsten niet uitgekeerd worden, maar 
toegevoegd aan de waarde van het aandeel). 

Orders om aandelen van het compartiment te kopen of te 
verkopen worden iedere Luxemburgse bankwerkdag verwerkt. 

Minimum initiële en volgende investering  EUR 250 000. 

Klasse F aandelen zijn voorbehouden voor door de Raad van 

Bestuur goedgekeurde institutionele beleggers. 

Risico- en beloningsprofiel 

    
       

Lager potentieel risico/ 
beloning 

  Hoger potentieel risico/ 
beloning 

Niet risicovrij. 

De waarde van een belegging in het compartiment kan op en neer 
gaan. Als u uw aandelen verkoopt, is het mogelijk dat ze minder 

waard zijn dan wat u voor ze betaald hebt. Indien uw valuta als 
belegger verschilt van de inschrijvingsvaluta van het 
compartiment, dan is het mogelijk dat ten gevolge van 

wisselkoerswijzigingen eventuele beleggingswinsten afnemen of 
eventuele beleggingsverliezen toenemen. 

De bovengenoemde risico/beloningsrating is een schatting; het is 
geen garantie. De rating is gebaseerd op een volatiliteit op 
middellange termijn (schommelingen in de aandelenkoers van het 

Fonds gedurende een recente periode, normaal gesproken 
gedurende meerdere jaren). In de toekomst kan de werkelijke 
volatiliteit van het compartiment lager of hoger zijn, en kan het 

bepaalde risico/beloningsniveau gewijzigd worden. 

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende 

factor:  

• Het compartiment belegt in aandelen, die over het 
algemeen risicovoller zijn dan obligaties of 

geldmarktinstrumenten. 

De rating weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone 

marktomstandigheden of grote onvoorspelbare gebeurtenissen, 
die alledaagse risico’s kunnen versterken en andere risico’s 
kunnen veroorzaken, zoals:  

Tegenpartijrisico  Het compartiment kan geld verliezen indien 
een entiteit waarmee het zaken doet niet meer bereid of in 

staat is om zijn verplichtingen jegens het compartiment na te 
komen.  

Derivatenrisico  Sommige derivaten kunnen de volatiliteit van 
het compartiment verhogen of het compartiment blootstellen 
aan verliezen groter dan de kostprijs van het derivaat.  

Liquiditeitsrisico  Sommige effecten zouden moeilijk te 
waarderen kunnen worden, of te verkopen op een gewenst 

tijdstip en tegen een gewenste prijs.  

Beheerrisico  Technieken die voor het beheer van de 

portefeuille gebruikt worden en goed gewerkt hebben in 
normale marktomstandigheden kunnen ineffectief of schadelijk 
blijken tijdens ongewone omstandigheden.  
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1. Effecten die een aandeel vertegenwoordigen in het 

bedrijfsresultaat van een vennootschap. 

2. Financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan 

een of meer koersen, indexen, aandelenkoersen of andere 

waarden. 

3. Waarbij ernaar gestreefd wordt om de blootstelling aan 

verschillende beleggingsrisico’s te beperken of uit te sluiten. 



Kosten 

De kosten die u betaalt als belegger in het compartiment dienen 
om de werkingskosten van het compartiment, waaronder 
marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten 

verminderen de performance van uw belegging. 

Voor instap- en uitstapkosten komt u misschien in aanmerking om 

minder te betalen dan de getoonde maximumbedragen. Raadpleeg 
uw financieel adviseur. Het cijfer van de lopende kosten is 
gebaseerd op de kosten voor het jaar eindigend in december 2021. 

De lopende kosten kunnen variëren van jaar tot jaar en omvatten 
niet de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de 
instap- en uitstapkosten die het compartiment betaalt wanneer 

het deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve 
belegging koopt of verkoopt. 

Lopende kosten zijn gelijk voor alle beleggers. 

Meer informatie over kosten vindt u in de rubriek “Kosten” van 

het prospectus van het fonds, op www.linkfundsolutions.lu. 
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Eenmalige instap- en uitstapkosten  

Instapkosten 1,25%   

Het maximale bedrag dat van uw 
investering kan worden ingehouden.   

Uitstapkosten 0,25% 

Kosten die ten laste komen van het compartiment over een jaar 
genomen  

Lopende kosten 1,37%   

Kosten die onder specifieke omstandigheden ten laste komen 
van het compartiment  

Prestatievergoeding N.v.t. 

Historische performance 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen waarborg voor 
het toekomstige rendement. Het cijfer voor een gegeven jaar 
toont hoeveel het compartiment dat jaar in waarde is gestegen of 

gedaald. Deze resultaten weerspiegelen de lopende kosten die aan 
het compartiment zijn onttrokken, maar niet de instap- en 
uitstapkosten die u mogelijk betaalt. 

De resultaten worden berekend in de referentievaluta van het 
compartiment: Euro. 

Begin van het compartiment: 2019. 

Praktische informatie 

Bewaarder: CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

Beleggingsbeheerder: SELECTUM Vermogensbeheer N.V. 

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. 

Het prospectus en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn 
ook beschikbaar op www.linkfundsolutions.lu of 
www.fundsquare.net. 

De meest recente aandelenprijs is beschikbaar op  
www.fundsquare.net of via schriftelijk verzoek aan CACEIS 

Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. 

Het Fonds is onderworpen aan de  belastingwetten en -

regelgeving van Luxemburg. Afhankelijk van uw land van verblijf 
kan dit een impact hebben op uw persoonlijke belastingsituatie. 

Het huidige beloningsbeleid van de Management Company 
inclusief, maar niet beperkt tot, een een beschrijving van hoe 
beloningen en voordelen worden berekend en de identiteit van 

de personen verantwoordelijk voor het toekennen van 
beloningen en voordelen, is beschikbaar op 
www.linkfundsolutions.lu/policies . Een papieren exemplaar is 

kosteloos verkrijgbaar op verzoek op het hoofdkantoor van de 
Management Company. 

Het Fonds heeft andere compartimenten naast onderhavig 
compartiment. De activa van elk compartiment zijn gescheiden, 

wat betekent dat elk compartiment afgeschermd is tegen 
verliezen van, of vorderingen op, de andere compartimenten. 

Beleggers kunnen een conversie aanvragen naar aandelen van 
een andere aandelenklasse in het compartiment of een ander 
compartiment van het Fonds, op voorwaarde dat zij daarvoor in 

aanmerking komen. Raadpleeg het prospectus voor meer 
informatie. 

Aan het Fonds en Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. is in 
Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van 
de Commission de Surveillance du Secteur  Financier. 

Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat met ingang op: 
23 juni 2022.  
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