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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande ditfonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wetvoorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te
geven in de aard en derisico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie telezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in ditfonds wenst te beleggen.

MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED FUND (A)
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund is een subfonds van MainFirst SICAV.
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. is de beheerder van het fonds.
ISIN LU1856130205

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Het subfonds waartoe de aandelencategorie A behoort, streeft ernaar de resultaten van de MSCI
World Net Total Return EUR Index (de "referentie-index") te overtreffen. Deze beleggingen in
aandelen en schuldbewijzen vinden wereldwijd plaats. Afhankelijk van de situatie wordt belegd
in ondernemingen met een grote, kleinere of middelgrote marktkapitalisatie. Daarnaast kan ma-
ximaal 25% van het vermogen worden belegd in: obligaties, converteerbare obligaties en obli-
gaties met warrant (met opties op effecten) die worden uitgegeven door ondernemingen over de
hele wereld en die in een vrij converteerbare valuta luiden. Ondanks de nagestreefde risicosprei-

ding kunnen de beleggingen van het subfonds soms een bepaalde landen- of sectorconcentra-
tie vertonen. Het subfonds kan tijdelijk meer liquide middelen aanhouden. Het subfonds koopt
geen aandelen in andere fondsen, ongeacht hun rechtsvorm. Voorts kan het subfonds geen posi-
ties innemen ter afdekking van het aandelenrisico. Opbrengsten van aandelencategorie A van
het subfonds worden niet uitgekeerd, maar herbelegd. U kunt uw aandelen van aandelencate-
gorie A van het subfonds dagelijks laten terugkopen. Er wordt een actieve beleggingsstrategie
toegepast.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL

Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen
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Voor de berekening van de synthetische indicator worden gegevens gebruikt op basis van resul-
taten uit het verleden van aandelencategorie A. Deze gegevens mogen niet worden beschouwd
als grondslag voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van aandelencategorie A. Het sub-
fonds is vooral onderhevig aan koersschommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten. Aan-
delencategorie A is in de bovengenoemde risico- en opbrengstcategorie ingedeeld, omdat de
waarde ervan op grond van het voornoemde beleggingsbeleid kan schommelen. De omstandig-
heden die ten grondslag liggen aan de vastgestelde risico- en opbrengstcategorie kunnen ve-
randeren. Dit kan leiden tot de indeling van aandelencategorie A in een andere risico- en op-

brengstcategorie. Zelfs de laagste risico- en opbrengstcategorie betekent niet dat de belegging
geheel risicovrij is. Een uitvoerige beschrijving van de risico's vindt u in het hoofdstuk "Risicopro-
fiel" in de bijlage van het betreffende subfonds bij het prospectus. De volgende risico's zijn niet
direct van invloed op deze indeling, maar kunnen wel van belang zijn: beleggingen in effecten
van kleinere, minder bekende ondernemingen brengen grotere risico's en een grotere kans op
meer koersvolatiliteit met zich mee dan beleggingen in grotere, volwassenere en bekendere on-
dernemingen. Buiten de eurozone is er sprake van valutarisico.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en hetstaat onder toezicht van CSSF. Aan MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat
onder toezicht van CSSF. Dit Essentiële Beleggersinformatie document is gedateerd 02-jun-2019. 1 / 2



MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED FUND (A)
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund is een subfonds van MainFirst SICAV.

KOSTEN

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distribu-
tiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.*
Instapvergoeding 5,00 %
Uitstapvergoeding -
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.
Lopende kosten 1,87 %

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.**
Prestatievergoeding 15,00 %
**Procent per jaar van de rendementen die het fonds boven de benchmark voor deze
vergoedingen realiseert.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. Dit is het maximale be-
drag dat op uw belegging kan worden ingehouden. In sommige gevallen betaalt u eventueel
minder; raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie. De lopende kosten zijn gebase-
erd op een schatting. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Exclusief prestatievergoedingen
en portefeuilletransactiekosten.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
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De aandelencategorie van het subfonds werd in 2018 geïntroduceerd.

Omdat dit een nieuw fonds betreft, zijn er nog niet voldoende historische gegevens voorhanden
om de in het verleden behaalde resultaten op een zinvolle manier weer te geven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bewaarder: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie:  De aandelenkoersen, details over het actuele beloningsbeleid,
evenals verdere informatie over het fonds (en over andere aandelencategorieën van het fonds)
vindt u op www.mainfirst.com en www.mainfirst-fundmanagers.com.

Praktische informatie: Het prospectus, alsook het recentste jaar- en halfjaarverslag zijn koste-
loos verkrijgbaar in het Engels, Frans en Duits bij MainFirst SICAV, 6C, route de Trèves, L-2633
Senningerberg en beschikbaar op www.mainfirst.de en www.mainfirst-fundmanagers.com.

Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en fiscale re-
gelgeving. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingheffing op uw inkomsten uit het fonds.

Aansprakelijkheidsverklaring: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. kan uitsluitend aan-
sprakelijk worden gesteld op basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of
inconsistent zijn met de relevante delen van het prospectus voor het fonds.

Fondsinformatie: Het fonds is een subfonds van de MainFirst SICAV (het "Paraplufonds"). U
kunt uw aandelen omruilen voor aandelen van een ander subfonds van het Paraplufonds. Bij
omruil zijn mogelijk de instapkosten verschuldigd. De activa van elk subfonds zijn gescheiden
van die van de andere subfondsen.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en hetstaat onder toezicht van CSSF. Aan MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat
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