Essentiële
Beleggersinformatie

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.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Dit fonds is een subfonds van Capital International Fund (CIF). Dit fonds wordt beheerd door
Capital International Management Company Sàrl, een dochteronderneming van Capital
Group.

Klasse
ISIN

B EUR
LU1006075656

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Door te beleggen in aandelen en obligaties
alsmede andere vastrentende waarden uit de
hele wereld streeft het fonds naar de
evenwichtige realisatie van drie
doelstellingen: kapitaalgroei op lange termijn,
behoud van de hoofdsom en lopende
inkomsten.
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt voornamelijk in

beursgenoteerde aandelen, bedrijfs- en
staatsobligaties van beleggingskwaliteit en
andere vastrentende waarden die zijn
toegelaten tot een officiële notering of
worden verhandeld op andere
gereglementeerde markten. Het fonds maakt
geen gebruik van short-selling of
hefboomwerking.

fonds kopen en verkopen. Dit fonds is
mogelijk alleen geschikt voor een belegging
op lange termijn.
Dividenden
De aandelen in deze klasse zijn
kapitalisatieaandelen; er worden geen
dividenden uitgekeerd.

Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het

Risico- en opbrengstprofiel
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2
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Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

4

5

6
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Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Het fonds heeft de rating 4 vanwege de aard
van zijn beleggingen, die met de
onderstaande risico's gepaard gaan. Deze
factoren kunnen afzonderlijk of tezamen de
waarde van de beleggingen van het fonds
beïnvloeden of het fonds aan verliezen
blootstellen.
• Aandelenrisico: De prijzen van
aandeleneffecten kunnen dalen ten
gevolge van bepaalde gebeurtenissen,
waaronder gebeurtenissen die direct
verband houden met de bedrijven
waarvan de effecten door het fonds
worden aangehouden, algemene
marktveranderingen, plaatselijke, regionale
of wereldwijde politieke, sociale of
economische instabiliteit en
valutaschommelingen.
• Obligatierisico: De marktwaarde van
obligaties varieert doorgaans
tegengesteld aan het niveau van de
rentetarieven: wanneer de rentetarieven
stijgen, dalen hun waarden meestal, en
omgekeerd. Fondsen die in obligaties
beleggen, worden aan kredietrisico
blootgesteld. Effecten met een lagere
kredietrating worden doorgaans geacht

Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt,
vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De getoonde risicocategorie is
niet gegarandeerd en kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake
is van een risicoloze belegging.

•

•

•

•

een hoger kredietrisico en een grotere
kans op wanbetaling te hebben dan
effecten met een hogere rating.
Liquiditeitsrisico: Sommige effecten,
voornamelijk niet-beursgenoteerde
effecten en/of effecten die verhandeld
worden in OTC-markten, kunnen onder
bepaalde omstandigheden niet snel
genoeg verhandeld worden in de markt
om een verlies te vermijden.
Operationele risico's: Dit fonds kan
beleggen in markten met minder goed
georganiseerde vereffeningssystemen dan
in ontwikkelde markten. De vereffening
kan dus trager verlopen en contanten of
effecten van het fonds kunnen gevaar
lopen.
Tegenpartijrisico: Andere financiële
instellingen verlenen specifieke diensten
aan het fonds, zoals de bewaring van
activa, of kunnen optreden als tegenpartij
voor financiële contracten, zoals derivaten.
Het risico bestaat dat de tegenpartij niet
aan zijn verplichtingen voldoet.
Derivatenrisico: Hoewel het fonds een
behoedzaam gebruik van derivaten in acht
neemt, met voornamelijk hedging en/of

efficiënt portefeuillebeheer voor ogen,
kunnen derivaten een fonds blootstellen
aan aanvullende risico's met betrekking tot
de kredietrisico's van de tegenpartij,
alsook aan mogelijke volatiliteit en
verminderde liquiditeit ten opzichte van de
onderliggende effectenposities.
• Risico in verband met Shanghai-Hong
Kong en Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect: Beleggingen in effecten die
worden verhandeld en gecleard via deze
twee programma's zijn onderworpen aan
verschillende risico's die verband houden
met het juridische en technische kader van
Stock Connect en/of kunnen clearing- en
afwikkelings-, regelgevings- en
tegenpartijrisico's met zich meebrengen.
• Risico Chinese interbancaire
obligatiemarkt: Beleggingen in Chinese
onshore obligaties die rechtstreeks via de
Chinese interbancaire obligatiemarkt
worden verhandeld, zijn onderworpen aan
verschillende risico's die verband houden
met clearing- en afwikkelings-, liquiditeits-,
regelgevings- en tegenpartijrisico's.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip
van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei
van uw belegging. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen betreffen het maximumbedrag
dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden. Het zou kunnen dat u in sommige gevallen
minder moet betalen. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur om hier meer
over te vernemen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven in de afgelopen 12 maanden. Dit bedrag kan
van jaar tot jaar variëren. Het omvat geen portefeuilletransactiekosten, die de rendementen wel
beïnvloeden.
Voor meer informatie over kosten, inclusief een eventueel maximumbedrag voor de kosten,
verwijzen we naar het deel 'Uitgaven' in het prospectus en de recentste jaar- en
halfjaarverslagen, beschikbaar op capitalgroup.com/international.

Eenmalige kosten die vóór of na uw
belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
5.25%
Uitstapvergoeding
geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw
geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt / voordat de
opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan
het fonds worden onttrokken
Lopende kosten
1.66%
Kosten die onder bepaalde specifieke
voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
Prestatievergoeding
geen

In het verleden behaalde resultaten
Het fonds werd geïntroduceerd in 2014 en
deze aandelenklasse in 2014.

% B EUR

Rendementen zijn berekend in EUR na aftrek
van alle lopende kosten, zonder rekening te
houden met instap- of uitstapvergoedingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen
indicatie voor toekomstige rendementen.

Praktische informatie
Transacties verrichten
Particulieren wordt aangeraden om voor beleggingen een beroep te doen op een adviseur, die
zal helpen bij intekeningen, arbitrages en terugkopen. Particulieren die toch direct wensen te
beleggen, dienen met ons contact op te nemen om een Account Opening Form (formulier voor
het openen van een rekening) en Transaction Request Form (aanvraagformulier voor transacties)
te verkrijgen. Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omwisselen voor aandelen in
hetzelfde of een ander subfonds onder de fondsparaplu, als zij voldoen aan bepaalde eisen
zoals vermeld in het prospectus.
Nadere informatie
Het prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen (kosteloos beschikbaar in het Engels),
andere aandelenklassen en de recentste dagkoersen vindt u op: capitalgroup.com/international.
Dit fonds is een subfonds van CIF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit
document is specifiek voor het fonds en de aandelenklasse die aan het begin van dit document
staan vermeld. Het prospectus, en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor de paraplustructuur
opgesteld. De activa en passiva van elk fonds zijn als gevolg van wettelijke voorschriften
gescheiden, dat wil zeggen dat de bezittingen van een fonds niet kunnen worden gebruikt om
te voldoen aan de verplichtingen van een ander fonds binnen het paraplufonds. De details van
het geactualiseerde beloningsbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving
van de wijze waarop beloningen en andere arbeidsvoorwaarden worden berekend, de identiteit
van personen die belast zijn met de toekenning van de beloning en andere
arbeidsvoorwaarden, waaronder de samenstelling van het remuneratiecomité, indien een
dergelijk comité bestaat, zijn te vinden op
https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Op verzoek wordt een papieren kopie
van het beloningsbeleid kosteloos ter beschikking gesteld.

Kennisgevingen
Het fonds is gevestigd in het Groothertogdom
Luxemburg. De fiscale behandeling is
afhankelijk van uw belastingstatuut in uw land
van vestiging. Neem voor nadere details
contact op met uw adviseur.
Capital International Management Company
Sàrl kan enkel aansprakelijk worden gesteld
op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend,
onnauwkeurig of niet in overeenstemming
met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds is.
Bewaarder
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Contact
Capital Group Investor Services
Bel gratis 00 800 243 38637 in de EU en Zwitserland (9u tot 18u MET).
Buiten de EU en Zwitserland tel. +352 46 26 85 611 of fax +352 46 26 85 432.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30 juli 2019.
Capital International Fund is erkend in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Groothertogdom Luxemburg).

