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.

Chiron Global Opportunities Fund (het “Fonds”)
Een compartiment van Chiron Funds ICAV (de “ICAV”)
Categorie Y USD van uitkeringsaandelen, ISIN-code: IE00BDCK1725
Het Fonds wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de
totaalrendementen te maximaliseren (dit wil zeggen: kapitaalgroei en
inkomsten).
Beleggingsbeleid
Het Fonds tracht deze doelstelling na te streven door voornamelijk te
beleggen in aandelen, aandelengerelateerde effecten en schuldbewijzen
van om het even waar ter wereld. Om deze doelstelling te bereiken, zal
het Fonds een kwantitatieve analyse combineren met fundamenteel
onderzoek voor de selectie van beleggingen. De kwantitatieve analyse
bevat factoren die bepalen welke sectoren en regio's interessant zijn, en
welk stijl gunstig is (bijvoorbeeld waarde of groei). Het fundamenteel
onderzoek gaat dieper in op de bijzondere informatie- en
wijzigingskwesties, inclusief bepaalde soorten management, de
reglementaire omstandigheden en de trends in de sector (zoals de
algemene bedrijfsomstandigheden in relevante sectoren, inclusief
aanbod, vraag en het concurrentieniveau). De combinatie van deze
kwantitatieve en kwalitatieve processen draagt bij tot de bepaling welke
effecten worden geselecteerd voor het Fonds en welke weging elk van
deze effecten in het Fonds moet krijgen.
Het Fonds streeft ernaar te beleggen in aandelen en
aandelengerelateerde effecten zoals gewone aandelen, American
Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, warrants en
vastgoedbeleggingstrusts.
De schuldgerelateerde beleggingen van het Fonds kunnen om het even
welke looptijd hebben, en kunnen van beleggingskwaliteit of onder
beleggingskwaliteit zijn, zoals bedrijfsobligaties, converteerbare
obligaties, hybride effecten, notes, participatory notes, noodlijdende
schuldeffecten en schuldeffecten die zijn uitgegeven of worden
gewaarborgd door de Amerikaanse overheid of door andere overheden,
internationale instellingen of supranationale instellingen. Het Fonds kan
ook een onbeperkt deel van zijn spreiding in vastrentende inkomsten
beleggen in hoogrentende obligaties, leningen en noodlijdende effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in contanten in alle valuta's, equivalenten
van contanten en geldmarktinstrumenten, inclusief schatkistpapier en
handelspapier.
In normale markten streeft het Fonds ernaar een percentage van zijn IW
te spreiden over bepaalde soorten effecten voor een nettoblootstelling
van 25 tot 80% aan wereldwijde aandelen, 10 tot 50% aan wereldwijde

schuldbewijzen en 0 tot 50% aan contanten en equivalenten van
contanten. Het Fonds kan tot 100% van zijn Intrinsieke Waarde (“IW”)
beleggen in contantendeposito's of geldmarktinstrumenten voor tijdelijke
defensieve doeleinden. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar de
portefeuille van het Fonds zo te structureren dat de verhouding van de
nettoblootstelling in normale omstandigheden tussen 60 en 120%
bedraagt voor longposities en tussen 0 en 40% voor shortposities. Het
hefboomeffect van het Fonds bedraagt naar verwachting tussen 0 en
500% van de IW. Het hefboomeffect van het Fonds kan relatief groot zijn
wanneer de blootstellingen van financiële derivaten (“FD's”) moeten
worden samengevoegd, zelfs wanneer de posities elkaar compenseren.
Het Fonds kan een nettoblootstelling van max. 25% van zijn IW hebben
aan effecten uit opkomende markten, waarbij de belegging in effecten
die zijn genoteerd op de Russische beurs beperkt is tot 10% van zijn IW.
Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn IW beleggen in andere
instellingen voor collectieve belegging.
Het Fonds kan gebruikmaken van FD's voor een efficiënt beheer van de
portefeuille, om de risico's te helpen beheren en voor
beleggingsdoeleinden. Meer informatie over de FD's vindt u in het
supplement van het Fonds.
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar maar er zijn ook
aandelencategorieën beschikbaar in andere valuta's.
Uitkeringsbeleid
Voor de aandelencategorieën die geen inkomsten uitkeren, worden de
inkomsten automatisch herbelegd in het Fonds en weerspiegeld in de IW
per aandeel.
Voor de aandelencategorieën die inkomsten uitkeren, worden de
inkomsten uitbetaald in de vorm van een dividend.
Handelsfrequentie:
U kunt aandelen kopen en verzilveren op elke werkdag (uitgezonderd
zaterdag, zondag en feestdagen) wanneer de retailbanken in Dublin en
New York geopend zijn.
Aanbeveling
Het Fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een portefeuille
met gemiddelde risico's en een middellange tot lange beleggingshorizon.
Voor meer informatie over het beleggingsbeleid en de strategie van het
Fonds kunt u het deel “Beleggingsdoelstellingen en -beleid” in het
supplement van het Fonds raadplegen.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
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Deze indicator is gebaseerd op gedeeltelijk gesimuleerde gegevens en
is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel
van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan
veranderen na verloop van tijd. De laagste risicocategorie betekent niet
dat het om een risicoloze belegging gaat.
Het Fonds behoort tot risicocategorie 4 op basis van de historische IW
van het Fonds en een gemengde benchmark van aandelen en vaste
inkomsten.
Het Fonds kan onderworpen zijn aan risico's die niet zijn opgenomen in
de berekening van de risico- en opbrengstindicator. Belangrijkste
risicofactoren:
Marktrisico: Het risico dat de markten zullen dalen in waarde, waarbij
dergelijke veranderingen mogelijk aanzienlijk en onvoorspelbaar zijn, en
marktrisico's in verband met buitenlandse markten.
Geografisch risico: De waarde van de effecten van het Fonds kan
worden beïnvloed door maatschappelijke, politieke en economische
ontwikkelingen en wetgeving met betrekking tot buitenlandse

beleggingen. Verschillen in de boekhouding- en rapporteringsrichtlijnen
van diverse landen kunnen ook leiden tot unieke risico's voor het Fonds.
Risico in verband met opkomende markten: Beleggingen in
opkomende markten zoals Rusland kunnen het Fonds blootstellen aan
meer maatschappelijke, politieke, reglementaire en valutarisico's dan
beleggingen in effecten uit ontwikkelde markten. De fiduciaire
verplichtingen van emittenten en het beschermingsniveau van de
beleggers die worden opgelegd door de toezichthouders zijn doorgaans
minder uitgebreid in opkomende markten dan in ontwikkelde markten.
Valutarisico: Veel beleggingen van het Fonds zullen luiden in een
andere valuta dan de valuta van de door de belegger gekochte
aandelencategorie, die onderworpen kan zijn aan ongunstige
valutaschommelingen. Het Fonds zal trachten FD's te gebruiken ter
afdekking tegen negatieve valutaschommelingen. Er is echter geen
garantie dat deze afdekkingspogingen succesvol zullen zijn.
Kredietrisico: Het Fonds kan negatief worden beïnvloed als de emittent
van een schuldbewijs niet in staat is zijn betalingsverplichtingen na te
komen (en dus in gebreke blijft). Converteerbare obligaties en
voorwaardelijk converteerbare obligaties brengen een bijkomend risico
met zich mee aangezien ze moeilijker te waarderen zijn. Daarnaast
bestaat het risico dat als dergelijke obligaties worden geconverteerd, de
conversie mogelijk niet plaatsvindt wanneer dat gunstig is voor het
Fonds, of dat het nieuwe instrument geen goede resultaten levert.

Derivatenrisico: Het Fonds kan beleggen in FD's ter afdekking tegen
risico's en/of om hogere rendementen te verwezenlijken. Er is geen
garantie dat het gebruik van derivaten door het Fonds voor deze
doeleinden succesvol zal zijn. Derivaten zijn onderworpen aan een
tegenpartijrisico (inclusief het potentiële verlies van instrumenten) en zijn
zeer gevoelig aan onderliggende prijsschommelingen, rentevoeten en
marktvolatiliteit. Daarom gaan ze gepaard met een groter risico.
Operationeel risico (inclusief het bewaren van activa): Het Fonds en
zijn activa kunnen aanzienlijke verliezen lijden ten gevolge van
technologische of systeemproblemen, cyberaanvallen, menselijke

fouten, beleidsinbreuken en/of een verkeerde waardering van
deelnemingsrechten.
Liquiditeitsrisico: Het Fonds kan beleggen in effecten die door
ongunstige marktomstandigheden moeilijk verkocht kunnen raken of
mogelijk moeten worden verkocht tegen een ongunstige prijs. Dit kan de
algemene waardering van het Fonds beïnvloeden.
We wijzen op het risico dat de waarde van de in het Fonds belegde
hoofdsom kan schommelen.
Voor meer informatie over de risico's kunt u deel
“Beleggingsrisico's” in het Prospectus van de ICAV en het
supplement van het Fonds raadplegen.

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.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging
worden aangerekend:
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken:
Lopende kosten

0,97%

Het Fonds hanteert geen instap- of uitstapvergoedingen.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op uitgaven voor het jaar
eindigend op 31 december 2018.Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het
cijfer van de lopende kosten van verschillen van jaar tot jaar en omvat geen
prestatievergoedingen of portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval
van een instap-/uitstapvergoeding betaald door het Fonds bij het kopen of
verkopen van deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve
belegging, indien van toepassing.
De Beheerder kan naar eigen goeddunken een antiverwateringsvergoeding
opleggen als het Fonds waarde verliest door transactiekosten. De
antiverwateringsvergoeding zal dienen om de transactiekosten te dekken
en de waarde van het Fonds te beschermen.
U vindt meer gedetailleerde informatie over de kosten in het prospectus van
het Fonds, in het deel “Kosten en vergoedingen”.

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het
Fonds worden onttrokken:
Prestatievergoeding
Categorie Y USD
van
uitkeringsaandelen

Geen

In het verleden behaalde resultaten
Het Fonds en de aandelencategorie zijn geïntroduceerd in 2017.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor
toekomstige rendementen. Doorgaans houden de in het verleden
behaalde resultaten rekening met de lopende kosten, maar niet met
eventuele instap-, uitstap- of omzettingsvergoedingen. De in het
verleden behaalde resultaten worden berekend in Amerikaanse dollar.
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is
mogelijk dat u uw oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Praktische informatie
Bewaarder: de activa van het Fonds worden gehouden door de bewaarder, RBC Investor Services Bank S.A.
Verdere informatie: Meer informatie over de ICAV, exemplaren van het prospectus, en de recentste jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden
verkregen op www.carnegroup.com/chiron en op verzoek aan het hoofdkantoor van de ICAV. Raadpleeg het Prospectus voor informatie over andere
aandelencategorieën.
Informatie representatieve aandelencategorie: Deze essentiële beleggersinformatie voor de Categorie Y USD van uitkeringsaandelen is ook representatief
voor de Categorie Class Y USD van niet-uitkeringsaandelen (IE00BDCK1618).
Recentste aandelenkoers/Intrinsieke waarde: De recentste aandelenkoersen zullen gratis beschikbaar zijn op www.carnegroup.com of op verzoek aan het
Administratiekantoor, RBC Investor Services Ireland Limited.
Bezoldigingsbeleid: Meer informatie over het bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van de Beheerder, www.carnegroup.com/en/downloads. Op
verzoek aan het kantoor van de Beheerder is ook een gratis papieren exemplaar beschikbaar.
Omzetting van aandelen: Een aandeelhouder kan gratis overstappen tussen verschillende aandelencategorieën of compartimenten. Het Administratiekantoor
moet hiervan op de hoogte worden gesteld. De vorm van de kennisgeving wordt bepaald door het Administratiekantoor.
Belastingwetgeving: De belasting op de inkomsten en kapitaalgroei van de ICAV en van de aandeelhouders is onderworpen aan de belastingwetgeving en
-praktijken van Ierland, van de landen waarin de ICAV belegt en van de rechtsgebieden waar de aandeelhouders hun verblijfplaats hebben voor
belastingdoeleinden of op andere wijze onderworpen zijn aan belastingen. Naargelang het land waar u woont, kan dit gevolgen hebben voor uw persoonlijke
belastingpositie. Raadpleeg uw financieel adviseur of belastingadviseur voor meer informatie.
Verklaring aangaande de juistheid van informatie: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een
in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICAV is.
Gescheiden aansprakelijkheid: Het Fonds is een compartiment van Chiron Funds ICAV, een paraplu-ICAV. Conform de Ierse wet zijn de activa en
verplichtingen van het Fonds gescheiden van die van andere compartimenten van de ICAV. De activa van het Fonds kunnen dan ook niet worden gebruikt om
te voldoen aan de verplichtingen van andere fondsen van de ICAV.
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan de Beheerder is in Ierland vergunning
verleend en hij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2019.

