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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP

1.1.   ORGANISATIE VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP 

Zetel van de BEVEK 

Museumstraat 12D - 2000 Antwerpen 

Oprichtingsdatum van de BEVEK 

18/12/2001 

Raad van bestuur van de BEVEK 

- Eric Jonkers, Zelfstandig verzekeringsmakelaar, Lid van de Raad van Bestuur 
- Peter Van den Dam, Zelfstandig consulent, Lid van de Raad van Bestuur 
- Samuel Melis, Lid van de Raad van Bestuur 
- Eric Stevens, Zelfstandig consulent, Onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur 
- Joseph Van der Steen, Zelfstandig consulent, Onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur 

Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd 

- Samuel Melis, Lid van de Raad van Bestuur 
- Peter Van den Dam, Zelfstandig consulent, Lid van de Raad van Bestuur 

Beheertype  

Zelfbeheerde bevek 

Commissaris  

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meulemeester, Gateway Building – Luchthaven 
Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem 

Promotor  

MERIT CAPITAL NV, Museumstraat 12D - 2000 Antwerpen 

Bewaarder  

CACEIS BANK is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 1.273.376.994,56 euro en zetel in 1-3, 
place Valhubert, 75013 Parijs, Frankrijk, geregistreerd onder het nummer 692 024 722 RCS Paris. In België is zij actief via een 
Belgisch bijkantoor CACEIS BANK, Belgium Branch, gevestigd in Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel, en geregistreerd in het 
Rechtspersonenregister Brussel onder het nummer BE0539.791.736. 

Financieel portefeuillebeheer 

MERIT CAPITAL NV, Museumstraat 12D - 2000 Antwerpen 

Administratief en boekhoudkundig beheer 

CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000 Brussel 

Financiële dienst  

CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000 Brussel 

Distributeur(s)  

MERIT CAPITAL NV, Museumstraat 12D - 2000 Antwerpen 

Lijst van compartimenten en aandelenklassen 

- CAPITAM – Klasse IC, Klasse R 
- MC BEST OF WORLD – Klasse IC, Klasse R, Klasse V 
- MC EQUITIES DBI – Klasse R, Klasse V 
- MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND – Klasse IC, Klasse R, Klasse V 
- MC PATRIMOINE – Klasse IC, Klasse R, Klasse V 
- MC QUARTZ BALANCED FOF – Klasse IC, Klasse R 
- MERIT CARE FUND – Klasse IC, Klasse R, Klasse V 
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- VALUE & DEFENSIVE – Klasse R, Klasse V 
- VALUE & DYNAMIC – Klasse R 

De beschrijving van de verschillende klassen is terug te vinden in het prospectus. 
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1.2. BEHEERVERSLAG 

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders 

Merit Capital Global Investment Fund is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (afgekort "bevek") met 
compartimenten naar Belgisch recht, opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met onbepaalde duur. De 
vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het nr. 347.763. Het handelsregister werd 
vervangen door het ondernemingsnummer 0476 526 653. Haar statuten zijn neergelegd op de griffie van de 
ondernemingsrechtbank van Antwerpen. 

De bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar 
werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve 
belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. 

De bevek werd op 18 december 2001 opgericht voor onbepaalde duur en de statuten werden voor het laatst gewijzigd 
ingevolge de akte van 23 maart 2015. De meest recente versie van de gecoördineerde statuten werd gepubliceerd in mei 2017. 

De globalisatievaluta is de EUR. Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het nettoactief. Het 
minimumkapitaal van de bevek bedraagt één miljoen tweehonderd duizend euro (€1.200.000) of het equivalent daarvan in een 
andere valuta. 

Het boekjaar loopt ten einde op 31 december van elk jaar. De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders wordt 
gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste donderdag van mei om 11.00 uur. Indien die dag geen bankwerkdag 
is, zal de jaarlijkse algemene vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. 

Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden 

De ontwikkeling van de vennootschap wordt aanmerkelijk beïnvloed door: 
- De rendementen die behaald worden in de verschillende compartimenten; 

- De reglementaire en fiscale ontwikkelingen die van toepassing zijn op de Bevek 

- De ontwikkeling aangaande de dienstverlening van meerdere cruciale dienstverleners kunnen een belangrijke impact hebben 
op de continuïteit van de vennootschap. 

Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015: transparantie van 
effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 

Elk compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. 

In geval van effectenfinancieringstransacties en hergebruik voor de verslagperiode zal de informatie hernomen worden in elk 
compartiment in het deel “Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens”. 

Swing pricing 

De bevek past voor alle compartimenten een swing pricing mechanisme toe. Het doel van swing pricing is om bestaande 
beleggers te beschermen tegen de verwatering van waarde die wordt veroorzaakt door de kosten die het gevolg zijn van in- en 
uittredingen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat deze handelskosten worden betaald door de aandeelhouders die ze veroorzaken 
en niet door de overige aandeelhouders. De swingpricingbescherming treedt alleen in werking wanneer het verschil tussen in- 
en uittredingen een bepaalde drempel overschrijdt (de swingdrempel). Zodra de swingpricingbescherming in werking treedt, 
wordt de NIW per aandeel naar boven (bij netto-intredingen) of naar beneden (bij netto-uittredingen) bijgesteld. De aanpassing 
van de NIW in basispunten (de swing factor) wordt bepaald op basis van een schatting van alle kosten die gemaakt zullen 
worden voor de verhandeling van de activa ingevolge de netto aandeelhoudersactiviteit. De maximale swing factor zal nooit 
meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel. Swing pricing wordt niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van performance fees voor de compartimenten waar perfomance fees van toepassing zijn. 

In geval van swing pricing voor de verslagperiode zal de informatie hernomen worden in elk compartiment in het deel 
“Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens”. 

Stemrecht 

Elk aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Verplichte Informatie in het kader van artikel 7:96 van de vennootschapswetgeving en verenigingen 

Er hebben zich, noch rechtstreeks of noch onrechtstreeks, evenementen voorgedaan waar een belang van 
vermogensrechtelijke aard was dat strijdig was met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de 
raad van bestuur. 
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Bestaan van vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen zoals bedoeld in artikel 118§1, tweede lid, van het 
Koninklijk Besluit 2012 

Niet van toepassing. 

Bestaan van fee-sharing overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 119 van het Koninklijk Besluit 2012 

Het percentage van de beheercommissie dat aan de portefeuillebeheerder wordt betaald, is onafhankelijk van de retrocessie 
van een deel van deze vergoeding door de portefeuillebeheerder aan de onderverdelers. Een latere aanpassing van dit 
percentage van de beheercommissie van de portefeuillebeheerder kan enkel, binnen de maxima vermeld in de statuten, 
gebeuren na goedkeuring door de raad van bestuur. Dergelijke fee-sharing agreements (houdende retrocessies door de 
portefeuillebeheerder aan de onderverdelers) bestaan maar zijn in geen geval exclusief. Deze overeenkomsten vormen geen 
belemmering voor de beheerder om zijn functies vrij uit te oefenen in het belang van de aandeelhouders van de bevek. De 
verdeling van het bedrag van de beheercommissie (m.i.v., in voorkomend geval, van de outperformance fee) tussen de 
portefeuillebeheerder en de onderverdelers gebeurt aan marktcondities en strekt ertoe incentives te geven aan de 
onderverdelers zodat deze de nodige inspanningen leveren om het netto-actief van het compartiment te laten toenemen. Deze 
toename is in het belang van alle tussenkomende partijen zodat in principe geen belangenconflicten bestaan. 

Controlerapporten: overschrijdingen  H1 2021 

Value & Defensive 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie AMIRA 8,5 12-23 (ISIN: DE000A2RSSW6) als
niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is zeer beperkt, het effect is 
niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst beschikbare). De positie is in 
maart 2021 verkocht aan de afgesproken koers volgens de dadingsovereenkomst. Deze obligatie maakt op het eind van de 
verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille.  

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie TRENT PETROLEUM FINANCE 8.5 18-23
(ISIN: DE000A2RUR57) als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is 
zeer beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De positie is begin februari 2021 verkocht aan de afgesproken koers volgens de dadingsovereenkomst. Deze 
obligatie maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille.  

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie CE CREDIT MANAGEMENT 6.5 19-24 (ISIN:
NL0013526866), als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is zeer 
beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De raad van bestuur heeft de beheerder verzocht deze obligatie te verkopen. Op 7 mei 2020 en op 6 augustus 
2020 heeft de raad van bestuur beslist de waarde van deze obligatie naar beneden bij te stellen. Deze obligatie maakt op het 
eind van de verslagperiode nog deel uit van de portefeuille. 

• Volgens artikel 52 §3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 mag een beleggingsfonds niet meer dan 10% in
kasmiddelen aanhouden. Deze limiet werd na tussen 22 en 26 februari met maximaal 0,30% overschreden. Dit is opgelost door 
de aankoop van 1,875% Air France KLM 2025 en 2,75% Banque Ouest Africaine de Developpement 2033.  

Value & Dynamic 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt het aandeel TTL (ISIN: DE0007501009), als niet-eligibel
beschouwd op basis van artikel 53 §1. Alhoewel deze investering genoteerd is op een gereglementeerde markt, heeft de 
bewaarder aangegeven dat er indicaties zijn dat deze investering niet voldoet aan de liquiditeitsvereisten van artikel 53 §1 van 
het KB van 12.11.2012 en deze investering daarom als niet in aanmerking komend aangemerkt. De positie is in februari 2021 
verkocht en maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille. 

Quartz Balanced 

• Volgens artikel 52 §3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 mag een beleggingsfonds niet meer dan 10% in
kasmiddelen aanhouden. Tussen 4 en 10 februari 2021 is deze limiet overschreden na de verkoop van Vector Flexible en 
Montlake Butler Credit Opportunities. Door de aankoop van Capitam, iShares MSCI China, Lyxor EURStoxx600 Banks en 
SPDR World Materials is de kaspositie weer onder de 10% teruggebracht. 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt het beleggingsfonds H2O Allegro Side-Pocket (ISIN:
FR0013535762), als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1 alinea 2&5. Beheerder H20 heeft in oktober 2020 het 
fonds H20 Allegro opgesplitst in twee verschillende aandelenklassen. De liquide aandelenklasse is verkocht. De side-pocket is 
niet liquide en kan door de beheerder van het compartiment niet verkocht worden. Zodra H20 er in slaagt om illiquide obligaties 
in H2O Allegro Side-Pocket (ISIN: FR0013535762) te verkopen zal er een uitbetaling volgen richting het compartiment Quartz 
Balanced. 
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Capitam 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie TRENT PETROLEUM FINANCE 8.5 18-23
(ISIN: DE000A2RUR57) als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is 
zeer beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De raad van bestuur heeft de beheerder verzocht deze obligatie te verkopen. De positie is begin februari 2021 
verkocht aan de afgesproken koers volgens de dadingsovereenkomst. Deze obligatie maakt op het eind van de verslagperiode 
dus geen deel meer uit van de portefeuille. 

• Als gevolg van koersontwikkeling van onderliggende beleggingen was er tijdelijk sprake van een overschrijding van 0,01% van
het in het prospectus vastgelegde 60% die maximaal belegd mag worden in aandelen en andere beleggingsfondsen. Nadat 
deze overschrijding was geconstateerd op 14 januari 2021 werden door de beheerder direct passende maatregelen getroffen 
waardoor deze overschrijding ongedaan gemaakt werd. 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt het aandeel TTL (ISIN: DE0007501009), als niet-eligibel
beschouwd op basis van artikel 53 §1. Alhoewel deze investering genoteerd is op een gereglementeerde markt, heeft de 
bewaarder aangegeven dat er indicaties zijn dat deze investering niet voldoet aan de liquiditeitsvereisten van artikel 53 §1 van 
het KB van 12.11.2012 en deze investering daarom als niet in aanmerking komend aangemerkt. De positie is in februari 2021 
verkocht en maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille. 

• De verkoop van Lyxor EURStoxx600 Banks (1,22%) van de portefeuille was op 24 juni 2021 nog niet geboekt. Hierdoor was er
tijdelijk sprake van tijdelijk sprake van een overschrijding van 1,028% van het in het prospectus vastgelegde 60% die maximaal 
belegd mag worden in aandelen en andere beleggingsfondsen. Na de boeking van deze verkooptransactie was er geen sprake 
meer van een overschrijding op het eind van de verslagperiode.  

MC Patrimoine 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie AMIRA 8,5 12-23 (ISIN: DE000A2RSSW6) als
niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is zeer beperkt, het effect is 
niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst beschikbare). De positie is in 
maart 2021 verkocht aan de afgesproken koers volgens de dadingsovereenkomst. Deze obligatie maakt op het eind van de 
verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille.  

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie TRENT PETROLEUM FINANCE 8.5 18-23
(ISIN: DE000A2RUR57) als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligate is 
zeer beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De positie is begin februari 2021 verkocht aan de afgesproken koers volgens de dadingsovereenkomst. Deze 
obligatie maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer uit van de portefeuille. 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt het beleggingsfonds H2O Allegro Side-Pocket (ISIN:
FR0013535762), als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1 alinea 2&5. Beheerder H20 heeft in oktober 2020 het 
fonds H20 Allegro opgesplitst in twee verschillende aandelenklassen. De liquide aandelenklasse is verkocht. De side-pocket is 
niet liquide en kan door de beheerder van het compartiment niet verkocht worden. Zodra H20 er in slaagt om illiquide obligaties 
in H2O Allegro Side-Pocket (ISIN: FR0013535762) te verkopen zal er een uitbetaling volgen richting het compartiment MC 
Patrimoine. 

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie CE CREDIT MANAGEMENT 6.5 19-24 (ISIN:
NL0013526866), als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligatie is zeer 
beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De raad van bestuur heeft de beheerder verzocht deze obligatie te verkopen. Deze obligatie maakt op het eind 
van de verslagperiode nog deel uit van de portefeuille.  

• Op grond van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 wordt de obligatie CE CREDIT MNGT IV 6.00 17-22 (ISIN:
NL0012354963), als niet-eligibel beschouwd op basis van artikel 53 §1. De beschikbare informatie over deze obligatie is zeer 
beperkt, het effect is niet liquide en de prijs is potentieel niet betrouwbaar (BVAL-score 1 op 10, deze score is de laagst 
beschikbare). De raad van bestuur heeft de beheerder verzocht deze obligatie te verkopen. Deze obligatie maakt op het eind 
van de verslagperiode nog deel uit van de portefeuille.  

• De verkoop van Lyxor EURStoxx600 Banks (1,15%) van de portefeuille was op 24 juni 2021 nog niet geboekt. Hierdoor was er
tijdelijk sprake van tijdelijk sprake van een overschrijding van 0,062% van het in het prospectus vastgelegde 50% die maximaal 
belegd mag worden in aandelen en andere beleggingsfondsen. Na de boeking van deze verkooptransactie was er geen sprake 
meer van een overschrijding op het eind van de verslagperiode. 

Informatie aangaande het beheer van de portefeuille 

Actieve overschrijdingen waarvoor een schadevergoeding uitbetaald werd door de  beheerder voor 30 juni 2021 
In de loop van 2019 stelde de raad van bestuur, hierin bevestigd door de bewaarder en, de revisor vast dat een aantal 
investeringen in de portefeuille van de compartimenten van MCGIF niet in overeenstemming waren met het KB van 12.11.2012 



MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

12

art. 53 § 1 en §3. Per 10 september 2020 kwam MCGIF overeen met de Beheerder Merit Capital dat bepaalde van deze 
wederrechtelijke investeringen tegen uiterlijk 31 december 2020 verkocht zouden worden. Tevens werd een schadevergoeding 
overeengekomen voor de deelnemers in MCGIF voor de schade die het gevolg was van deze wederrechtelijke 
investeringen. Voor het merendeel van deze posities werd de bekomen schadevergoeding reeds verwerkt in de rekeningen 
afgesloten per 31 december 2020.  

Na herhaalde aanmaningen door de  raad van bestuur van MCGIF heeft de beheerder de volgende  niet in aanmerking 
komende investeringen in het eerste halfjaar van 2021 als volgt volledig geregulariseerd: 

Compartiment Investering Oplossing 
op datum 
van 

Capitam Trent Petroleum Finance 8,5 18-23 05/12A 
(ISIN: DE000A2RUR57) 

16.02.21 

MC Patrimoine Amira IN 8,5 12-23 (ISIN: 
DE000A2RSSW6) 

18.03.21 

MC Patrimoine Trent Petroleum Finance 8,5 18-23 05/12A 
(ISIN: DE000A2RUR57) 

15.02.21 

Value & 
Defensive 

Amira IN 8,5 12-23 (ISIN: 
DE000A2RSSW6) 

18.03.21 

Value & 
Defensive 

Trent Petroleum Finance 8,5 18-23 05/12A 
(ISIN: DE000A2RUR57) 

12.02.21 

De totale schadevergoeding die werd ontvangen voor voornoemde wederrechtelijke investeringen werd volledig uitbetaald aan de 
betrokken compartimenten van MCGIF en aan de aandeelhouders die sinds 6 mei 2020 tot de datum van respectievelijk de 
financiële verrekening door de beheerder Merit Capital of de datum van  verkoopvoor zij die uit deze compartimenten uitgetreden 
waren. 

Actieve overschrijdingen waarvoor tot op heden nog geen schadevergoeding overeengekomen werd maar waar 
discussies over een schadevergoeding bij de beheerder, Merit Capital, nog lopende zijn. 

De besprekingen over een schadevergoeding voor volgende wederrechtelijke investeringen lopen nog. 

De positie in TTL Information Technology is in de eerste jaarhelft van 2021 volledig verkocht. De totale verkoopsom was hoger 
dan de aankoopsom. De raad van bestuur heeft de beheerder echter aanvullende vragen gesteld over deze investering en over 
de wijze waarop de transacties werden uitgevoerd. De beantwoording van deze vragen is op het moment van publicatie van dit 
halfjaarverslag nog lopende waardoor de raad van bestuur de totale impact vooralsnog niet kan bepalen. Alhoewel deze 
investering genoteerd is op een gereglementeerde markt, hebben de bewaarder en de commissaris aangegeven dat deze 
investering niet voldeed aan de vereisten van artikel 53 §1 van het KB van 12 november 2012 en dat deze investering daarom als 
niet in aanmerking komend aangemerkt diende te worden. 

Ook de investering in Grit Real Estate werd door de bewaarder als niet in aanmerking komend beoordeeld op grond van artikel 53 
§1 van het KB van 12.11.2012. Deze positie werd in 2020 volledig verkocht. Het verlies op de verkoop van deze positie bedraagt
ongeveer €570.000 en werd ten laste genomen van het fonds. De raad van bestuur heeft in een ingebrekestelling van de 
beheerder aangedrongen om dit verlies onmiddellijk te vergoeden. De beheerder betwist zijn aansprakelijkheid en is tot op heden 
dan ook niet overgegaan tot betaling. De raad van bestuur heeft de beheerder gewezen op zijn verplichtingen in deze.  

Op datum van het halfjaarverslag per eind juni, bevonden zich nog een aantal investeringen in de portefeuille die op basis van 
artikel 53 §1 van het KB van 12 november 2012 als niet in aanmerking komend werden  bestempeld door zowel de bewaarder, de 
commissaris als de raad van bestuur. Het betreft: de investering in CE Credit Management IV 6.00 17-22 alsook de investering in 
CE Credit Management V 6.5 19-24.  Deze laatste werd aangekocht tegen de uitdrukkelijke instructie van de raad van bestuur. 
De beheerder Merit Capital had zich sterk gemaakt om deze uiterlijk tegen 31 augustus 2021 te verkopen. Het betreft: 

Compartiment Investering Gewicht in de 
portefeuille 

MC Patrimoine CE Credit Management IN 6,5 19-24 28/06S 
(ISIN: NL0013526866) 

0,88% 

MC Patrimoine CE Credit Management  6,0 17-22 04/08Q (ISIN: 
NL0012354963) 

0,74% 
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Value & 
Defensive 

CE Credit Management IN 6,5 19-24 28/06S 
(ISIN: NL0013526866) 

3,39% 

De FSMA heeft eveneens gesteld dat deze investering tot belangenconflicten heeft geleid welke onvoldoende duidelijk of niet 
werden geïdentificeerd en/of beheerst.  

Op datum van dit verslag zijn beide posities in de respectievelijke compartimenten verkocht. Deze posities werden met een 
verlies verkocht. Het exacte bedrag van het opgelopen verlies moet nog bepaald worden. De raad van bestuur heeft de 
beheerder gewezen op zijn verplichtingen in deze om de verliezen te compenseren. 

De raad van bestuur is in onderhandeling met de beheerder om tot een compensatie van de verliezen als gevolg van deze niet in 
aanmerking komende beleggingen te komen. 

Passieve overschrijdingen waarvoor geen schadevergoeding verschuldigd is 

Op datum van het halfjaarverslag per eind juni, bevonden zich nog een aantal investeringen in de portefeuille die niet liquide zijn 
en die niet tot de niet in aanmerking komende beleggingen behoren: 

Compartiment Investering Gewicht in de 
portefeuille 

MC Patrimoine H2O Allegro SP I (FR0013535762) 0,71% 

MC Patrimoine Steilmann 7.00 15-17 09/03A (ISIN: 
DE000A14J4G3) 

0,01% 

MC Patrimoine Steilmann BFP (Default) 14-18 23/09A (ISIN: 
DE000A12UAE0) 

0,01% 

MCQuartz 
Balanced FOF 

H2O Allegro SP I (FR0013535762) 2,90% 

De positie in H2O is het resultaat van een actie van de emittent en zal in portefeuille moeten blijven tot hierover meer duidelijkheid 
bestaat. Deze positie wordt dagelijks gewaardeerd aan de prijs die door de administratief agent wordt berekend. De commissaris 
van het fonds H2O Allegro, dat voor meer dan 35% uit niet-genoteerde instrumenten bestaat, heeft aangegeven dat het 
“onmogelijk is om de jaarrekening te certifiëren”. Dit kan ertoe leiden dat de waardering van de positie in H2O Allegro SP I 
onzeker is. De raad van bestuur van de Bevek geeft aan de waardering van deze positie te blijven opvolgen op basis van de 
ontvangen waardering maar wenst voor de compartimenten MC Patrimoine en MC Quartz Balanced FoF te wijzen op het risico 
dat de waardering van de positie H2O Allegro SP I niet correct zou kunnen zijn. 

De positie in Steilmann komt voort uit een faillissement en blijft in portefeuille tot de curatoren meer duidelijkheid verlenen over de 
mogelijk te recupereren vergoeding of tot deze positie kan worden verkocht. 

Regularisatie van de uitbesteding van het portefeuillebeheer 

De bevek heeft het beheer van haar portefeuille aan de beursvennootschap Merit Capital NV gedelegeerd. De FSMA heeft 
gesteld dat in het kader van deze delegatie ernstige twijfels bestaan over de naleving van de vereisten van artikel 42 van de 
ICBE-wet dat bepaalt dat de uitoefening van het portefeuillebeheer enkel mag worden toevertrouwd aan een onderneming die 
beschikt over een administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie die passend is voor de aard van de 
haar toevertrouwde beheertaken en voor de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor de beleggingsvennootschap heeft 
geopteerd.  

De FSMA en de Raad van bestuur hebben de nodige maatregelen gevraagd om de delegatie opnieuw in overeenstemming te 
brengen met artikel 42 van de ICBE-wet. De Raad van Bestuur volgt de overnamegesprekken en de oplossing van de interne 
organisatorische problemen bij de beheerder, Merit Capital, van zeer nabij op. De kandidaat overnemer die begin dit jaar werd 
voorgesteld was niet aanvaardbaar voor de Nationale Bank van België. Inmiddels is er een dossier voor de overname van Merit 
Capital door de Duitse Renell Bank bij de Nationale Bank van België ingediend.  

Opzegging dienstverlening door CACEIS: 

De raad van bestuur wenst tevens te vermelden dat de relevante groepsvennootschappen van Caceis die momenteel de functies 
van financieel en administratief agent alsmede bewaarder vervullen, hun dienstverlening aan de bevek wensen te beëindigen. Ze 
zijn evenwel akkoord zijn gegaan met de voorlopige verlenging van hun dienstverlening tot 15 december 2021. De raad van 
bestuur is de nodige stappen aan het zetten om ook na deze termijn de continuïteit van de bevek verder te verzekeren. 
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Toepassing mechanisme van swing pricing: 

Conform de beslissing van de raad van bestuur in het tweede halfjaar van 2020 (cfr. jaarverslag van 2020), werd het mechanisme 
van de swing drempel tijdens het eerste half jaar van 2021 in totaal 19 keren toegepast. 

Materiële fouten conform artikel 199 van het Koninklijk Besluit van 12 November 2012 in de compartimenten Value & 
Defensive, Capitam en MC Patrimoine: 

Overeenkomstig artikel 199 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, wenst de Raad van Bestuur de beleggers reeds te 
informeren dat er materiële fouten zijn gemaakt bij de berekening van de netto-inventariswaarde van de compartimenten Value & 
Defensive, Capitam en MC Patrimoine in de periode van 16 respectievelijk 17 februari 2021 tot en met respectievelijk 10, 7 en 20 
september 2021. Deze fouten zijn te wijten aan voorzieningen die in deze compartimenten waren geboekt voor recuperaties op 
de beheerder en die niet zijn teruggeboekt toen ontvangsten uit de verkoop van Trent Petroleum werden ontvangen. De Raad 
van bestuur is bezig met het anlyseren van deze fouten en de impact ervan op de beleggers. Er zal ten gepaste tijde worden 
voorzien in een gepaste tegemoetkoming naar de aandeelhouders van de respectievelijke fondsen. 
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1.2.2. Algemeen overzicht van de markten 

Evolutie financiële markten 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa. De grote marktindices noteren - met uitzondering van Europese kwaliteitsobligaties - stevig in het 
groen: 

ACTIVA % lokale munt H1
MSCI World net return index 13,0%
MSCI Emerging Market net return index 7,4%
Bloomberg Euro Aggregate bond index -2,3%
Bloomberg Global High Yield bond index 2,1%
Bloomberg Commodity index 21,1%
Dollar 3,0%

Aandelenmarkten 

• De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes
maanden van 2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij
een niveau van maximale werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte
renteverhogingen een aantal jaar werden uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa
gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale
steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met aanhoudende suppressie van de volatiliteit.

• Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index
bereikte een niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te
herstellen dan tijdens vorige recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme. Meer dan 90%
van de 44 landen-indices die we volgen noteert in een stierenmarkt.

• Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi
volledig gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s.
Hierdoor normaliseren de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets
Index tekenen sinds begin dit jaar een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%.

• De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de
populaire thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers
van dit jaar. Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de
-40% en -20%. De stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel
economisch herstel in combinatie met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een
forse value-rotatie in de markten. De meest rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden
hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van
een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw moeilijker te verduren krijgen.

• De Chinese economie lijkt dan toch te sputteren. De groei in leningen vertraagt, ondernemerssentiment valt plots terug,
de Chinese overheid beperkt de grondstoffen- en huizenspeculatie en intervenieert sterk in haar technologie-
ondernemingen omwille van zorgen op vlak van dataprivacy. De lokale Chinese aandelenmarkten noteren nauwelijks
positief sinds begin dit jaar.

• Afkoelende inflatieverwachtingen, signalen van piekgroei in de Westerse markten, de delta-variant en Chinese
kopzorgen stuwen sinds kort de nieuwe defensieve sectorrotatie met technologie en health care terug aan kop.

Obligatiemarkten & FX 

• Het eerste kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door stijgende inflatiezorgen als gevolg van het post-pandemisch
economisch herstel, fiscale stimuli checks, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen te wijten aan Covid19-
restricties. De Amerikaanse en Europese tienjarige rente steeg respectievelijk van 0,9% naar 1,7% en van -0,6% naar -
0,1%. De laatste maanden koelden de inflatieverwachtingen en de termijnpremie terug af met een nieuwe dip in de
lange termijn rentevoeten tot gevolg.
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• De Amerikaanse inflatie-opstoot lijkt vooralsnog tijdelijk van aard met vooral extreme inflatiecijfers in componenten die
gevoelig zijn aan de heropening van de economie: transport, tweedehandsauto’s, autoverzekeringen, vluchten en
restaurants. De obligatiemarkten kijken voorlopig – net zoals de Fed - dwars door de huidige inflatiecijfers. Een aantal
structurele deflatoire krachten ligt immers nog steeds op de loer wanneer de post-pandemie euforie wegebt: negatieve
demografische groei, hoge schuldniveaus, technologische innovatie en lage groei in bankleningen als gevolg van een
zwakke kredietvraag.

• Kwaliteitsvolle Investment Grade obligaties in EUR  evolueerden zwak tijdens de eerste jaarhelft. Europees
staatspapier noteert -2,2% in het rood. Europese bedrijfsobligaties noteren quasi onveranderd. Investment grade
papier kon – ondanks de hogere risicovrije rentes – nog profiteren van verdere compressie in de credit spreads. Deze
spreads noteren momenteel bijna even laag als tijdens de dieptepunten van 2006 en 2007.  In de afwezigheid van
recessiesignalen of geopolitieke shocks, kunnen deze lage niveaus enige tijd aanhouden.

• Global high yield obligaties presteerden beter dankzij kortere looptijden en sterke spread-compressie als gevolg van
het macro-economisch herstel met zeer beperkte faillissementen in het segment. De spread daalde verder van 4,28%
naar 3,48%. Een niveau dat de laatste keer behaald werd eind 2007. Ook hier kunnen de lage (dure) spreads
aanhouden in afwezigheid van nieuwe recessie-signalen. De laatste maand stegen de spreads echter licht als gevolg
van negatief sentiment dat overslaat van de Chinese high yield markten.

• Emerging Market obligaties in dollar hadden ook last van zwakte en noteren -0,45% sinds begin dit jaar. Vooral de
sterke stijging in de Amerikaans rentevoeten speelde de activaklassen parten. In EUR, noteert de activaklasse +2,5%
dankzij de sterke dollar. Ook hier noteren de credit spreads in historisch perspectief aan de dure kant. De schulden zijn
bovendien ook sterk opgelopen in deze groeilanden als gevolg van de pandemie. Het IMF, de Wereldbank en de
zogenaamde Paris Club verlenen deze landen extra financiële steun waardoor faillissement en herstructureringen  -
met uitzondering van een aantal kleinere Latijns-Amerikaans landen – tot nu toe beperkt bleven. Emerging Market
obligaties in lokale munt noteren -1,1% in USD en +1,8% in EUR. Obligaties in lokale valuta presteren tot nu toe zeer
ondermaats in vergelijking met periodes van vorige wereldwijd economisch herstel. Enerzijds kampen heel wat
groeilanden met hogere inflatievoeten. Anderzijds, leidt de pandemie tot een trager economisch herstel - omwille van
de lagere vaccinatiesnelheid - in bepaalde groeimarkten. Dit alles blijft voorlopig wegen op de wisselkoersen ondanks
fors hogere exportcijfers die de handelsbalansen stevig in het groen duwen. De onderwaardering van deze
wisselkoersen kan worden weggewerkt bij hogere vaccinatiegraden en een terugkeer van internationaal toerisme.

Grondstoffen & goud 

• Grondstofprijzen zetten hun fors herstel verder. De Bloomberg Commodity Index noteert intussen 23% hoger dan sinds
begin dit jaar. Een aantal elementen kunnen leiden tot een nieuwe structurele stierenmarkt op zeer langere termijn.
Overheden plannen de komende jaren enorme infrastructuurstimuli. Hernieuwbare energie kan de vraag naar
basismetalen zoals koper en aluminium  in het volgende decennium met een factor vijf tot tien doen toenemen, terwijl
het aanbod onder druk staat als gevolg van beperkte productie-investeringen over de afgelopen vijf jaar. Tenslotte
zorgt de ESG-golf voor een sterke inkrimping van toekomstige olieproductie waardoor energieprijzen – ondanks de
komst van hernieuwbare energie- hoog kunnen blijven.

• Goud noteert 7% lager dan begin dit jaar. Het edele metaal had te lijden onder het extreem positieve
aandelensentiment. Ook de kans op iets hogere reële rentevoeten en een sterkere dollar houden de goudkoers onder
druk.  Goud lijkt niettemin goedkoop rekening houdend met de explosie in de wereldwijde geldhoeveelheid en kan een
afdekking bieden indien inflatievoeten toch blijven verrassen.

Outlook 

Op geopolitiek vlak steken - hoewel het aantal gevaccineerde personen exponentieel toeneemt  - de zorgen rond Covid19 terug 
de kop op. De oorzaak is de zogenaamde Delta-variant. We verwachten echter dat de trend in de graduele heropening van de 
wereldeconomie blijft aanhouden aangezien de link tussen infecties en hospitalisaties duidelijk gebroken lijkt. Vaccinaties 
werken! 

Een aantal korte termijn marktindicatoren – zoals de zwakke marktbreedte en het extreem positief beleggerssentiment - geven 
waarschuwingssignalen, maar financiële condities en volatiliteitsindicatoren blijven gunstig evolueren. We verwachten een meer 
volatiele jaarhelft met mogelijke mini-correcties tussen de 5% en 15% in specifieke sectoren, thema’s en regio’s. De grote 
aandelenindices bevinden zich nog echter steeds in een duidelijke stierenmarkt. Zolang financiële condities en impliciete 
volatiliteit gunstig blijven evolueren, verwachten we ook geen grote berenmarkt in de grote Amerikaanse en Europese 
benchmarks. Emerging Markets lijken echter gevoeliger voor hogere volatiliteit gegeven de Covid-zorgen en de Chinese 
groeivertraging gekoppeld aan overheidsinmengingen in bepaalde Chinese sectoren zoals technologie en vastgoed. 

Op monetair vlak voorzien we geen grote verrassingen. Het beleid van zowel de Fed als de ECB blijft extreem expansief met 
lage renteniveaus en enorme bedragen aan kwantitatieve versoepeling. De kans dat de Fed overgaat tot ‘tapering’ blijft een 
discussiepunt die kan leiden tot verhoogde tussentijdse volatiliteit met dollarsterkte als gevolg. We sluiten ons aan bij de Fed en 
beschouwen de huidige hoge Amerikaanse inflatievoeten als een temporeel fenomeen. Het snelle herstel volgend op de 
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pandemie verstoort de inflatiecijfers. Op lange termijn blijven deflatoire krachten drukken: zwakke demografische factoren, lage 
groei in nieuwe bankleningen, hoge schuldenniveau ’s en technologische innovatie. In dat opzicht kunnen lange termijn 
rentevoeten structurele druk blijven ondervinden.  

De macro-economische indicatoren die we volgen, wijzen nog steeds op een optimistische macro-economische groeiomgeving 
voor zowel de VS als Europa. Wel naderen we wellicht het punt van piekgroei. Ook dit kan  opnieuw leiden tot iets hogere 
volatiliteit met meer defensieve sectorrotatie en outperformance van groeiaandelen. In Azië – met China op kop – merken we 
meer zwakte op in economische indicatoren. De Chinese overheid legt ongebreidelde kredietgroei aan banden. Dit vertaalt zich 
ook in vrij krappe monetaire condities die we ook zagen in 2008 en 2015. De Chinese centrale bank ging recent over tot een 
verlaging van de reserveratio wat wijst op een bevestiging van de groeivertraging. We verwachten aanhoudende zwakte in 
Aziatische markten versus de wereldindex. 

Het bottom-up beeld blijft rooskleurig en ondersteunt de Westerse aandelenmarkten. Bedrijven verslaan de verwachtingen aan 
een recordtempo en analisten blijven hun verwachtingen voor dit jaar opwaarts herzien. Voor de komende kwartalen, 
verwachten we echter een lager slaagpercentage gegeven de oplopende verwachtingen. Op vlak van management-guidance 
horen we enkel positieve geluiden uit de ondernemerswereld. De verwachtingen voor 2022 worden door analisten dan wel terug 
neerwaarts bijgesteld. Dit opent ook opnieuw de deur voor opwaartse verrassingen in 2022 als zowel de monetaire als macro-
economische omgeving gunstig blijft evolueren. Het grootste risico die we blijven monitoren, blijft een hoger dan verwachte 
Chinese groeivertraging die kan overslaan op  de Westerse markten.  

Algemeen behouden we onze positieve visie op aandelen met een voorkeur voor Europese en Amerikaanse aandelen versus 
de groeilanden. Op sectorvlak verwachten we een iets minder sterke performance van diep-cyclische aandelen aangezien we 
het punt van piekgroei naderen in de Westerse markten gekoppeld aan Chinese groeizorgen. Niettemin, we blijven aandachtig 
voor plotse positieve omslagpunten in sectoren zoals financials, energy en materials. Bottom-up bekeken, merken we gevoelige 
verbetering op in de fundamentals van deze sectoren gekoppeld aan lage waarderingen. Enkel de technische trend en het 
macro-sentiment zit momenteel wat tegen. Op strategievlak denken we dat groeiaandelen toch opnieuw de leiding kunnen 
nemen. De huidige omgeving lijkt ideaal voor pure stock-pickers - zoals onszelf - gegeven de enorme dispersie in 
aandelenreturns binnen sectoren en regio’s.  Op vastrentend vlak hanteren we sinds een aantal maanden opnieuw een 
positieve visie op lange termijn staatsobligaties die kunnen dienen als schokdemper. Amerikaans staatsobligaties krijgen 
opnieuw een plaats. Ook Chinese staatsobligaties krijgen al een tijdje een hoger gewicht gegeven de negatieve correlaties, 
hogere reële rentevoeten en Chinese macro-zorgen. We zijn voor het eerst sinds lang minder positief gestemd op high yield 
obligaties die een meer neutraal gewicht toegekend krijgen. De kredietpremies lijken niet langer alle risico’s te vergoeden. 
Echter, zolang leidende economische indicatoren niet wijzen op een hoog recessie-risico kunnen de spreads in de tweede 
jaarhelft laag blijven.  

Zoals steeds hanteren we zowel op vlak van asset allocatie als op vlak van aandelenselectie een uiterst flexibele houding die 
snel kan wijzigen in functie van de marktomstandigheden. We bekijken de markten dagelijks en werkelijks met een open vizier 
en toetsen op zeer frequente basis onze visie af aan de werkelijke marktevolutie. Ons risk-management proces en interne 
cultuur laat ons team toe om posities die verkeerd lopen, relatief snel af te bouwen en te vervangen door nieuwe 
opportuniteiten. Beleggen  staat voor ons niet altijd gelijk aan het constant speuren naar de nieuwe winnaars van morgen. 
Juiste posities zorgen voor zichzelf. Beleggen is evengoed  op het juiste moment -  zonder gezichtsverlies of vertrouwensverlies 
- durven en kunnen afscheid nemen van verliezers. We denken en hopen dat deze filosofie ons ook in de tweede jaarhelft zal 
helpen het verschil te kunnen maken. 
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GEGLOBALISEERDE BALANS1.3. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 359.054.238,98 333.485.767,02

Vaste ActivaI. 11.023,06 17.536,95
Oprichtings- en organisatiekostenA. 11.023,06 17.536,95

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 347.868.286,13 326.134.351,49
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 45.050.885,37 57.682.133,74
Andere schuldinstrumentenb.

Zonder « embedded » financiële derivatenb.2. 455.000,00
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 206.109.740,62 179.675.525,63
Andere effectenD. 16.256,07
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 96.707.660,14 88.305.436,05

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 973.067,98 381.242,57
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 2.220.427,99 3.965.817,92
Fiscale tegoedenb. 380.316,28 271.638,25

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -1.528.878,37 -3.494.971,27
Ontleningen (-)c. -98.797,92 -361.242,33

Deposito's en liquide middelenV. 11.004.247,67 7.444.098,22
Banktegoeden op zichtA. 11.004.247,67 7.444.098,22

Overlopende rekeningenVI. -802.385,86 -491.462,21
Verkregen opbrengstenB. 375.242,98 805.720,59
Toe te rekenen kosten (-)C. -1.177.628,84 -1.297.182,80

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 359.054.238,98 333.485.767,02
KapitaalA. 323.063.900,82 344.386.088,94
Deelneming in het resultaatB. 338.063,70 1.783.251,49
Overgedragen resultaatC. 6.760.311,66 2.327.879,82
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 28.891.962,80 -15.011.053,23

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING1.4. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 29.897.631,83 -13.934.795,59
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. -838.664,05 -4.416.935,22
Andere schuldinstrumentenb.

Zonder « embedded » financiële derivatenb.2. -62.000,00
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 16.163.266,95 -2.181.956,90
Andere effectenD. 16.256,07
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 8.323.405,02 -5.938.099,37
Wisselposities en -verrichtingenH.

Financiële derivatena.
Termijncontractenii. 3.770.632,05

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 2.478.991,86 -1.352.060,17

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 2.228.365,11 2.695.083,64
DividendenA. 2.000.084,59 2.077.608,51
IntrestenB.

Effecten/geldmarktinstrumentena. 463.761,27 939.060,75
Deposito's en liquide middelenb. 14,37

Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -35.420,51 -40.261,29
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -204.327,67 -293.012,47
Andere opbrengsten van beleggingenF. 4.253,06 11.688,14

Andere opbrengstenIII. 155.643,67 13.504,09
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 153.561,78

AndereB. 2.081,89 13.504,09

ExploitatiekostenIV. -3.389.677,81 -3.784.845,37
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -402.737,87 -252.698,24
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -46.047,89 -35.770,93
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
IC
R
V

-2.226.778,40 -2.855.265,73
-234.171,12

-1.790.396,23
-18.235,60

-203.259,52
-2.466.277,01

-14.311,33
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -96.769,00 -86.240,25

Administratiekosten (-)E. -9.237,75 -30.546,27
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -171.051,47 -51.134,83
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -74.502,99 -57.220,83
Diensten en diverse goederen (-)H. -110.787,51 -64.032,21
TaksenJ.

IC
R
V

-91.134,34 -104.311,82
-1.592,05

-89.237,15
-127,14

-2.307,96
-94.744,51

-125,34
Andere kosten (-)K. -160.630,59 -247.624,26

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -1.005.669,03 -1.076.257,64
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 28.891.962,80 -15.011.053,23

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 28.891.962,80 -15.011.053,23

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS1.5. 

Samenvatting van de regels1.5.1. 
Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de
jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal
rechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t/m 19 van toepassing.

Kosten

Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn de kosten met
een recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en kosten zoals weergegeven in
het prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie, de bewaarder, de
commissaris, …).

De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 jaar.

Boeking van aan- en verkopen

De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten die
tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding respectievelijk geboekt tegen
de aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten, worden onmiddellijk ten laste
gebracht van de resultatenrekening.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun nominale
waarde.

Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in deposito's, liquide
middelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde.

Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten

De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) worden
gewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie:

- Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen,
wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze koersen niet beschikbaar
zijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruik gemaakt worden van de middenkoers en zal deze
werkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag.

- Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen, wordt
de slotkoers weerhouden.

- Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn
gewijzigd sinds deze transactie.

- Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen
aanvaarde economische methodes en die op regelmatig basis worden geijkt en de validiteit wordt getest.

De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk
aantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen.

De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in de
resultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden”.

De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot obligaties en
andere schuldinstrumenten, wordt opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post ”II. Opbrengsten en kosten van de
beleggingen - B. Interesten”.

De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt in de verschillende posten
van de balans opgenomen in functie van het onderliggende instrument. De onderliggende waarde (optiecontracten en warrants) en de
notionele bedragen (termijn- en swapcontracten) worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen onder de respectievelijke
rubrieken.

Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs van
de onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten in gevolge swapcontracten worden in resultaat
opgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. Swap-contracten". 
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Verrichtingen in deviezen

De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis van de
middenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de omzetting van de
vermogensbestanddelen, wordt in de rubriek “I.H. Wisselposities en -verrichtingen” van de resultatenrekening opgenomen.

Wisselkoersen1.5.2. 

1 EUR 1,5797 AUD
1,4685 CAD
1,0962 CHF
7,4363 DKK
0,8585 GBP
9,2095 HKD

17.195,5505 IDR
131,6231 JPY

23,6119 MXN
10,2049 NOK
86,6345 RUB
10,1420 SEK

1,1859 USD

30.06.21
1,6313 AUD
1,5298 CAD
1,0643 CHF
7,4532 DKK
0,9090 GBP
8,7050 HKD

16.044,2090 IDR
121,1711 JPY

25,9526 MXN
10,8350 NOK
80,0294 RUB
10,4640 SEK

1,1232 USD

30.06.20
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2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
CAPITAM 

2.1. BEHEERVERSLAG 
2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 31 maart 2011 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

2.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

Het compartiment richt zich op een evenwichtige samenstelling van een portefeuille die wordt opgebouwd uit de activa-klasses 
aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, vastgoed- en geldbeleggingen, waarmee koopkracht- en welvaartsvastheid op lange 
termijn wordt nagestreefd. Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van 
fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s. Deze fundamentele inzichten zijn 
gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en 
bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de economische conjunctuur. Dergelijke wijzigingen worden wekelijks doorgevoerd, voor 
zover de voorziene wijziging een aanpassing vereist van meer dan 1% van de totale portefeuille. Het compartiment kenmerkt 
zich door een actieve invulling van de asset-klasses door middel van individuele keuzes van genoteerde aandelen, bedrijfs- en 
overheidsobligaties en vastgoedcertificaten. Het compartiment richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel met als 
lange termijnrichtlijn een belegging van 50% in aandelen, 30% in bedrijfsobligaties en 20% in overheidsobligaties. Op korte 
termijn kan hiervan worden afgeweken door het opvoeren van een cash-component op basis van inzichten in de verwachte 
financiële ontwikkelingen. 

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

2.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

2.1.6. Index en benchmark 

Niet van toepassing. 

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 177,00 EUR ten opzichte van 164,96 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in de eerste helft van 2021 een resultaat van 7,30%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 137,16 EUR ten opzichte van 127,85 EUR op 
31 december 2020. Geen coupon in 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in de eerste helft van 2021 een resultaat van 
7,28%.  

De benchmark kende een stijging van 7,07%. De verkoop van de Trent Petroleum obligatie, hogere allocatie naar aandelen en 
de onderweging t.o.v. de 50% obligatie-indices in de benchmark hebben tot een out-performance geleid.  

Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 3% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op 
marktopportuniteiten. Gemiddeld wordt er telkens ongeveer 45-55% in aandelen belegd, 45-50% in obligaties. 

Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  
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De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

In het beheer van het compartiment ligt de focus op stock-picking op basis van momentum, groei en kwaliteit. Na de twee 
bijzonder goede jaren 2019 en 2020 voor deze factoren bleven deze juist achter in het eerste halfjaar van 2021. De 
aankondiging van Pfizer en BioNTech op 9 november 2020 van een efficiënt vaccin tegen Covid-19 gaf de markten hoop dat de 
wereld weer zou gaan normaliseren. De achtergebleven sectoren, waarin het compartiment duidelijk onderwogen is, wisten 
hiervan sterk te profiteren. In het beheer hebben wij hierop ingespeeld door bijvoorbeeld de allocatie naar de sector 
basimaterialen te verhogen van 4,3% naar 14,6% en vervolgens weer af te bouwen naar 7,8%. De allocatie naar de sector 
industriële waarden werd verhoogd van 13,2% naar 16,7% en vervolgens weer afgebouwd naar 13,1%. Gezondheidszorg werd 
in eerste instantie afgebouwd van 8,5% naar 2,4% in maart en naar het einde van het eerste halfjaar weer sterk verhoogd naar 
18,1%. De sector informatietechnologie bleef de grootste met een gewicht van gemiddeld 29%. De onderweging (ongeveer 2%) 
van de sector energie en met name de sterke onderweging (ongeveer 8%) van de sector financiële waarden zijn 
verantwoordelijk voor de under-performance van het aandelenluik 

Qua aankoop van nieuwe posities focust dit compartiment op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. 
De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse focust op 
de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert ratings en rankings. Op basis van deze 
gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koopmomenten worden gegenereerd met behulp van 
technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het relatieve koersverloop in vergelijking 
met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht. 

Aandelen die niet langer aan deze voorwaarden voldeden en/of onder het 200-daags Moving Average zakten worden in het 
algemeen verkocht om verder potentieel verlies uit te sluiten. Zo werden o.a. Solaria Energia y Medio Ambiente, National 
Beverage Corporation, Cintas, Tencent Holdings, Orsted, Kinsale, Mercadolibre, Encavis, Verisk, Blackrock, Scatec Solar, 
Entegris, Minth Group, Weimob, Sysmex, Neste Oyj, Perkinelmer, Servivenow, Tencent  Music Entertainment, Wuxi Biologics, 
Keyence, GMO Payment, Takara Bio, Nongfu Spring, New Oriental Education, Pagseguro Digital, THG, Norilsk Nickel, GDS 
Holdings, Niu Technologies, Nike, HDFC Bank, Whitbread, SVB Financial, Infosys, Sysmex, Netflix, Broadcom, Fiserv, Global 
Payments, GN Store Nord, KB Homes, De’Longhi, Marinemax, Vale, OZ Minerals, Adyen, Brunswick, FedEx, Ingersoll-Rand, 
Terex, Cleveland-Cliffs, Ashtead, Westen Digital verkocht in het eerste halfjaar van 2021. 

De vrijgekomen middelen werden vervolgens gespreid herbelegd in individuele aandelen. De individuele aandelen werden 
geselecteerd op basis van fundamentele kenmerken zoals de groei van de winst, omzet en kasstroom per aandeel. In de 
analyse wordt er ook rekening gehouden met de handelsvolumes van institutionele beleggers, sectorperformance en 
momentum  van het aandeel. 

In het eerste halfjaar van 2021 werden o.a. Haidilao , Sika, IMCD, Ozon Holdings, Carl Zeiss Meditec, Apple, Microsoft, Takara 
Bio, Comet Holding, Nvidia, Selectquote, Canada Goose, Walt Disney, Whitbread, Carnival, DSV, Visa, Qorvo, Alphabet, 
Interpump, Sysmex, Exlservice Holdings, Avantor, Vale, GN Store Nord, Simply Good Foods, PPG Industries, Hermes 
International, Cleveland-Cliffs, Matador Resources, Avient, Marinemax, Intesa Sanpaolo, Pandora, Novo Nordisk, China Feihe, 
EQT, Aptiv, Petiq, Diamondback Energy, Bellring Brands, Prada, Lonza, Ganfeng Lithium, Generac Holdings, Hoya 
Corporation, Adobe, Sea, Soitec, Intuitive Surgical, en Misumi gekocht. 

De topposities per 30 juni 2021 zijn: Alphabet C, Microsoft, Ganfeng Lithium, Apple, Vertiv Holdings, Matador Resources, 
Nvidia, PayPal, Sika en Carl Zeiss Meditec. 
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Inzake geografie is dit aandelenluik overwogen in Noord Amerika en Europa. De regio’s Latijns Amerika en Azië zijn significant 
onderwogen.   

Qua geografische spreiding vonden er wel enkele kleine verschuivingen doorgevoerd. Deze zijn echter het resultaat van de 
bottom-up aandelenselectie en niet van een top-down implementatie van een macrostrategie. Zo werd met name Europa 
verhoogd ten koste van Azië en in mindere mate Amerika. 

Obligaties 

Het eerste kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door stijgende inflatiezorgen als gevolg van het post-pandemisch economisch 
herstel, fiscale stimuli checks, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen te wijten aan Covid19-restricties. De 
Amerikaanse en Europese tienjarige rente steeg respectievelijk van 0,9% naar 1,7% en van -0,6% naar -0,1%.De laatste 
maanden koelden de inflatieverwachtingen en de termijnpremie terug af met een nieuwe dip in de lange termijn rentevoeten tot 
gevolg. 
De Amerikaanse inflatie-opstoot lijkt vooralsnog tijdelijk van aard met vooral extreme inflatiecijfers in componenten die gevoelig 
zijn aan de heropening van de economie: transport, tweedehandsauto’s, autoverzekeringen, vluchten en  restaurants. De 
obligatiemarkten kijken voorlopig – net zoals de Fed - dwars door de huidige inflatiecijfers. Een aantal structurele deflatoire 
krachten ligt immers nog steeds op de loer wanneer de post-pandemie euforie wegebt: negatieve demografische groei, hoge 
schuldniveaus, technologische innovatie en lage groei in bankleningen als gevolg van een zwakke kredietvraag. 

Kwaliteitsvolle Investment Grade obligaties in EUR  evolueerden zwak tijdens de eerste jaarhelft. Europees staatspapier noteert 
-2,2% in het rood. Europese bedrijfsobligaties noteren quasi onveranderd. Investment grade papier kon – ondanks de hogere 
risicovrije rentes – nog profiteren van verdere compressie in de credit spreads. Deze spreads noteren momenteel bijna even 
laag als tijdens de dieptepunten van 2006 en 2007.  In de afwezigheid van recessiesignalen of geopolitieke shocks, kunnen 
deze lage niveaus enige tijd aanhouden. 

Global high yield obligaties presteerden beter dankzij kortere looptijden en sterke spread-compressie als gevolg van het macro-
economisch herstel met zeer beperkte faillissementen in het segment. De spread daalde verder van 4,28% naar 3,48%. 

De 8,50% Trent Petroleum Finance 2023 werd in februari verkocht. De opbrengst werd deels herbelegd in 2,00% Saudi 
International 2039. 

2.1.8. Toekomstig beleid 

Het huidige beleid zal voortgezet worden. Op basis van analyse van geopolitieke ontwikkelingen, fiscaal en monetair beleid, 
macro-economische indicatoren en marktsentiment zal de asset-allocatie gewijzigd kunnen worden. Er zal hoofdzakelijk belegd 
worden in individueel aandelen en obligaties. Hier zullen wij actief inspelen op nieuwe opportuniteiten. 

In het obligatieluik zal er voornamelijk in Europese staats- en bedrijfsobligaties belegd blijven. Daarnaast ook bedrijfsobligaties 
in USD.  

2.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS2.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 16.617.333,28 12.862.586,10

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 14.989.854,39 12.299.375,28
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 4.928.433,43 4.691.759,23
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 9.511.220,96 7.357.456,05
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 550.200,00 250.160,00

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 138.602,60 62.611,93
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 131.899,94 46.102,39
Fiscale tegoedenb. 17.707,73 16.509,54

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -11.005,07

Deposito's en liquide middelenV. 1.502.291,53 466.728,14
Banktegoeden op zichtA. 1.502.291,53 466.728,14

Overlopende rekeningenVI. -13.415,24 33.870,75
Verkregen opbrengstenB. 49.514,42 62.126,24
Toe te rekenen kosten (-)C. -62.929,66 -28.255,49

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 16.617.333,28 12.862.586,10
KapitaalA. 14.260.139,53 11.873.232,12
Deelneming in het resultaatB. 5.053,87 -16.510,52
Overgedragen resultaatC. 1.227.299,19 852.970,57
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 1.124.840,69 152.893,93

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING2.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 1.209.720,18 161.997,26
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. -103.700,50 -256.888,89
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 831.797,77 498.660,31
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 80.213,00 14.200,00
Wisselposities en -verrichtingenH.

Financiële derivatena.
Termijncontractenii. 306.972,18

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 94.437,73 -93.974,16

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 96.664,74 132.478,48
DividendenA. 41.058,47 63.840,08
IntrestenB.

Effecten/geldmarktinstrumentena. 61.188,00 75.117,29
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -2.705,47 -1.400,53
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -2.876,26 -5.078,36

Andere opbrengstenIII. 208,38
AndereB. 208,38

ExploitatiekostenIV. -181.752,61 -141.581,81
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -27.104,64 -14.697,42
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -2.650,37 -1.638,26
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera. -118.448,30 -89.955,75
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -3.183,06 -3.152,08

Administratiekosten (-)E. -430,63 -2.302,54
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -4.087,50 -3.355,35
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,47 -6.375,95
Diensten en diverse goederen (-)H. -10.382,38 -5.465,60
TaksenJ. 193,27 -5.781,87
Andere kosten (-)K. -7.380,53 -8.856,99

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -84.879,49 -9.103,33
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 1.124.840,69 152.893,93

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 1.124.840,69 152.893,93

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS2.4. 

ADOBE INC 300 0,99%USD 0,89%585,64  148.150,77

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

ALPHABET INC -C- 135 1,89%USD 1,73%2.506,32  285.313,43
APPLE INC 2.000 1,54%USD 1,39%136,96  230.980,69
AVANTOR - REGISTERED SHS 5.000 1,00%USD 0,90%35,51  149.717,51
BELLRING BRANDS INC 7.000 1,23%USD 1,11%31,34  184.990,30
COPART INC 1.200 0,89%USD 0,80%131,83  133.397,42
DIAMONDBACK ENERGY 2.300 1,21%USD 1,10%93,89  182.095,45
EXLSERVICE HOLDING 2.300 1,37%USD 1,24%106,26  206.086,52
GENERAC HOLDINGS INC 450 1,05%USD 0,95%415,15  157.532,25
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A- 10.000 1,54%USD 1,39%27,30  230.204,91
INTUITIVE SURGICAL 180 0,93%USD 0,84%919,64  139.586,14
IQVIA HOLDINGS INC 700 0,95%USD 0,86%242,32  143.033,98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 1.600 1,39%USD 1,25%154,41  208.327,85
MATADOR RESOURCES CO USD 7.500 1,52%USD 1,37%36,01  227.738,43
MICROSOFT CORP 1.100 1,68%USD 1,51%270,90  251.277,51
NVIDIA CORP 330 1,49%USD 1,34%800,10  222.643,56
PAYPAL HOLDINGS 900 1,48%USD 1,33%291,48  221.209,21
PETLQ INC -A- 4.400 0,96%USD 0,86%38,60  143.216,12
PLATF SPEC PROD --- REGISTERED SHS 8.000 1,05%USD 0,95%23,38  157.719,88
POLYONE - REGISTERED SHS 2.500 0,69%USD 0,62%49,16  103.634,37
QORVO INC 1.000 1,10%USD 0,99%195,65  164.980,18
THE SIMPLY GOOD FOODS CO 7.000 1,44%USD 1,30%36,51  215.507,21
UNITEDHEALTH GROUP INC 300 0,68%USD 0,61%400,44  101.300,28
VISA INC -A- 950 1,25%USD 1,13%233,82  187.308,37

29,32% 26,46%4.395.952,34Verenigde Staten  4.395.952,34

LONZA GROUP (CHF) 340 1,36%CHF 1,22%655,80  203.404,49
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 125 1,07%CHF 0,96%1.401,50  159.813,45
SIKA - REGISTERED SHS 800 1,46%CHF 1,33%302,50  220.762,63

3,89% 3,51%583.980,57Zwitserland  583.980,57

INTESA SANPAOLO 75.000 1,17%EUR 1,05%2,33  174.712,50
MONCLER SPA 3.000 1,14%EUR 1,03%57,06  171.180,00
PRADA SPA 33.000 1,41%HKD 1,27%58,95  211.232,97

3,72% 3,35%557.125,47Italië  557.125,47

DSV PANALPINA A/S 800 1,05%DKK 0,95%1.462,50  157.337,37
NOVO NORDISK 3.000 1,42%DKK 1,27%525,40  211.961,67
PANDORA 1.550 1,17%DKK 1,06%843,00  175.713,57

3,64% 3,28%545.012,61Denemarken  545.012,61

HERMES INTERNATIONAL SA 120 0,98%EUR 0,89%1.228,50  147.420,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.500 1,33%EUR 1,20%132,68  199.020,00
SOITEC SA RGPT 700 0,87%EUR 0,78%185,90  130.130,00

3,18% 2,87%476.570,00Frankrijk  476.570,00

LI NING CO 18.000 1,23%HKD 1,12%94,80  185.286,93
SEA -A- ADR REPR1 SHS 550 0,85%USD 0,77%274,60  127.354,75
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B- 49.000 0,96%HKD 0,86%27,00  143.656,01

3,04% 2,75%456.297,69Kaaiman Eilanden  456.297,69

HOYA CORP 1.200 0,90%JPY 0,82%14.870,00  135.568,96
MISUMI GROUP 5.000 0,97%JPY 0,87%3.825,00  145.301,30
TOKYO ELECTRON LTD 400 0,98%JPY 0,88%47.940,00  145.688,77

2,85% 2,57%426.559,03Japan  426.559,03

EUROFINS SCIENTIFIC SE 2.000 1,28%EUR 1,16%96,40  192.800,00
L OCCITANE INTERNATIONAL 45.000 0,93%HKD 0,84%28,40  138.769,75

2,21% 2,00%331.569,75Luxemburg  331.569,75

Samenstelling van de activa op 30.06.212.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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ASML HOLDING NV 270 1,05%EUR 0,94%579,40  156.438,00
IMCD 1.100 0,98%EUR 0,89%134,10  147.510,00

2,03% 1,83%303.948,00Nederland  303.948,00

GANFENG LITHIUM CO., LTD. 19.000 1,60%HKD 1,44%116,00  239.318,10
1,60% 1,44%239.318,10China  239.318,10

CARL ZEISS MEDITEC AG 1.350 1,47%EUR 1,32%162,95  219.982,50
1,47% 1,32%219.982,50Duitsland  219.982,50

EQT AB 7.000 1,43%SEK 1,29%310,60  214.375,86
1,43% 1,29%214.375,86Zweden  214.375,86

CELLNEX TELECOM SA 3.500 1,25%EUR 1,13%53,72  188.020,00
1,25% 1,13%188.020,00Spanje  188.020,00

BARCO - REGISTERED SHS 8.000 1,23%EUR 1,11%23,08  184.640,00
1,23% 1,11%184.640,00België  184.640,00

OZON HOLDINGS PLC 3.000 0,99%USD 0,89%58,62  148.292,44
0,99% 0,89%148.292,44Cyprus  148.292,44

APTIV PLC 1.000 0,89%USD 0,80%157,33  132.667,17
0,89% 0,80%132.667,17Jersey  132.667,17

NORDIC VLSI 5.000 0,71%NOK 0,64%218,20  106.909,43

63,45% 57,24%9.511.220,96AANDELEN  9.511.220,96

0,71% 0,64%106.909,43Noorwegen  106.909,43

ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS 100.000 3,67%EUR 3,31%5,50  550.200,00 0,01%

3,67% 3,31%550.200,00ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 550.200,00

3,67% 3,31%550.200,00OBLIGATIES-ICB'S  550.200,00

3,67% 3,31%550.200,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  550.200,00

BANK OF AMERICA      FL.R   20-31 26/10A 250.000 1,65%EUR 1,48%99,12%  247.790,00
BERKSHIRE HATHAWAY    0.75  15-23 16/03A 100.000 0,68%EUR 0,61%101,54%  101.542,00
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S 250.000 1,18%USD 1,07%83,95%  176.981,88
WALT DISNEY 69        2.35  12-22 01/12S 530.000 3,06%USD 2,76%102,82%  459.503,16

6,57% 5,92%985.817,04Verenigde Staten  985.817,04

EUROPEAN BK REC      6.4500 17-22 13/12A 7.612.000.000 3,03%IDR 2,73%102,46%  453.572,31
LLOYDS BANKING GR     FL.R  14-XX 27/06Q 250.000 1,84%EUR 1,66%110,55%  276.368,75

4,87% 4,39%729.941,06Verenigd Koninkrijk  729.941,06

ACCOR SA  1.25  17-24 25/01A 200.000 1,40%EUR 1,26%104,85%  209.703,00
ACCOR SA  3.625  15-23 17/09A 300.000 2,14%EUR 1,93%106,89%  320.659,50

3,54% 3,19%530.362,50Frankrijk  530.362,50

TENCENT MUSIC ENTERT  2.00  20-30 03/09S 400.000 2,17%USD 1,96%96,39%  325.111,73
2,17% 1,96%325.111,73Kaaiman Eilanden  325.111,73

ITALY  0.10 16-22 15/05S 250.000 1,81%EUR 1,64%101,22%  271.715,54
1,81% 1,64%271.715,54Italië  271.715,54

COVESTRO AG   1.75  16-24 25/09A 257.000 1,81%EUR 1,63%105,62%  271.452,40
1,81% 1,63%271.452,40Duitsland  271.452,40

PHILIPPINES  0.70   20-29 03/02A 250.000 1,66%EUR 1,50%99,64%  249.097,50
1,66% 1,50%249.097,50Filippijnen  249.097,50

ROMANIA  2.00   20-32 28/01A 240.000 1,62%EUR 1,46%101,35%  243.241,20
1,62% 1,46%243.241,20Roemenië  243.241,20

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A 200.000 1,38%EUR 1,25%103,64%  207.279,00
1,38% 1,25%207.279,00Saoedi-Arabië  207.279,00

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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MEXICO  8.50  09-29 31/05S 43.000 1,34%MXN 1,21%110,02  200.350,46
1,34% 1,21%200.350,46Mexico  200.350,46

SCHLUMBERGER FINANCE  0.25  19-27 15/10A 200.000 1,34%EUR 1,21%100,14%  200.287,00
1,34% 1,21%200.287,00Nederland  200.287,00

INTL CONSOLIDATED  0.5000 19-23 04/07A 200.000 1,30%EUR 1,17%97,39%  194.776,00
1,30% 1,17%194.776,00Spanje  194.776,00

UKRAINE  4.375 20-30 27/01A 200.000 1,25%EUR 1,13%93,66%  187.329,00
1,25% 1,13%187.329,00Oekraïne  187.329,00

TEMASEK FINANCIAL I  0.5000 19-31 20/11A 150.000 1,01%EUR 0,91%100,51%  150.762,00

31,67% 28,57%4.747.522,43OBLIGATIES  4.747.522,43

1,01% 0,91%150.762,00Singapore  150.762,00

SPAIN 1.00  20-50 31/10A 200.000 1,21%EUR 1,09%90,46%  180.911,00

1,21% 1,09%180.911,00OBLIGATIES  180.911,00

ANDERE EFFECTEN

1,21% 1,09%180.911,00Spanje  180.911,00

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 90,21%14.989.854,39

CACEIS 9,04%EUR 1.502.291,53
Banktegoeden op zicht 9,04%1.502.291,53

9,04%1.502.291,53DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

0,83%138.602,60OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

-0,08%-13.415,24ANDERE  

100,00%16.617.333,28TOTAAL NETTO-ACTIEF  
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Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)2.4.2.

Per land
België 1,23%
China 1,60%
Cyprus 0,99%
Denemarken 3,64%
Duitsland 3,28%
Filippijnen 1,66%
Frankrijk 6,72%
Ierland 3,67%
Italië 5,53%
Japan 2,85%
Jersey 0,89%
Kaaiman Eilanden 5,21%
Luxemburg 2,21%
Mexico 1,34%
Nederland 3,36%
Noorwegen 0,71%
Oekraïne 1,25%
Roemenië 1,62%
Saoedi-Arabië 1,38%
Singapore 1,01%
Spanje 3,76%
Verenigd Koninkrijk 4,87%
Verenigde Staten 35,89%
Zweden 1,43%
Zwitserland 3,90%
TOTAAL 100,00%
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Per sector
Automobielindustrie 1,77%
Banken en financiële instellingen 4,66%
Beleggingsvennootschappen 3,67%
Bureaubenodigdheden en computers 3,08%
Chemie 6,33%
Distributie en detailhandel 1,24%
Diverse consumptiegoederen 1,17%
Diverse diensten 2,73%
Diverse handelsmaatschappijen 0,98%
Elektronica en halfgeleiders 7,09%
Elektrotechniek en elektronica 2,72%
Grafische kunst en uitgeverij 5,23%
Holdings en financiële maatschappijen 8,63%
Horeca 3,54%
Internet en Internetdiensten 8,60%
Landbouw- en voedingsindustrie 2,67%
Landen en centrale overheid 11,45%
Lucht- en ruimtevaartindustrie 1,30%
Non-ferro metalen 1,60%
Petroleum 4,07%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 7,93%
Supranationaal 3,03%
Telecommunicatie 1,25%
Textiel en kleding 3,53%
Vervoer 1,05%
Volksgezondheids- en sociale diensten 0,68%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)2.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

16.632.632,39
17.028.249,66
33.660.882,05

549.625,44
337.777,33
887.402,77

15.938.429,11

1ste HALFJAAR

205,63%
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Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde2.4.4. 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van het compartiment
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 12.481.229,48 148,21 117,14233 10.429770 7.090 33.184,80 1.489.668,3390.933,70 833.177,4988.60967.631 20.978
2020 15.280.644,48 164,96 127,857.471 6.26611.746 2.021 1.130.308,42 930.717,211.367.474,89 239.125,4099.53968.836 30.703

01.01.21 - 30.06.21 16.617.333,28 177,00 137,161.505 1.4252.205 691 258.140,55 245.348,90291.484,89 92.428,43101.13468.916 32.217

Rendementen2.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar (in % en berekend in EUR):

Kapitalisatie

2021202020192018201720162015201420132012

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%
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Jaarlijks rendement

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

18,04%
(in EUR)

6,99%
(in EUR)

6,09%
(in EUR)

5,89%
(in EUR)

Deelbewijs Deelbewijs Deelbewijs Deelbewijs

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel (BE6214871814) : 2,17%
- Distributie-aandeel (BE6214872820) : 2,18%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten2.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens2.4.7. 

NOTA 1 - Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

De rubriek « II. A. a. Obligaties » bevat niet alleen obligaties op lange termijn maar ook obligaties op korte termijn die binnen de 397
dagen vervallen:

Isin code Benaming Vervaldatum

IT0005188120                                       ITALY  0.10 16-22 15/05S 15.05.22

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Taksen

De rubriek « IV. J. Taksen » van de resultatenrekening is positief omdat de ICB-Taks voor het aanslagjaar 2020, betaald in 2021, lager
was dan de bestaande provisie; het verschil is tegengedraaid geweest.

NOTA 4 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 5 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% op
jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment
zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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3. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MC BEST OF WORLD 

3.1. BEHEERVERSLAG 
3.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 30 maart 2012 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse IC: 30 maart 2012 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

3.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

3.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De beleggingsstrategie van het compartiment bestaat erin een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te 
stellen die hoofdzakelijk zal beleggen in rechten van deelneming van andere collectieve beleggingsinstellingen (ICB) die 
inspelen op de opportuniteiten in de markt en hun beleggingsstrategie kunnen aanpassen aan de marktomstandigheden. 

Deze onderliggende ICB’s beleggen hoofdzakelijk in aandelen maar de beheerders beschikken tevens over een vrijheid om te 
beleggen in elke allocatie om hun doelstelling te realiseren. Hierbij is het de bedoeling om een gediversifieerde portefeuille 
samen te stellen die bestaat uit die onderliggende ICB’s die een sterk track-record als gediversifieerde en asset 
allocatiefondsen hebben uitgebouwd. 

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

3.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

3.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

3.1.6. Index en benchmark 

100% van de return van de MSCI World in EUR. Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee 
en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan dan ook afwijken van de 
benchmark. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / MC Best of World’.  

3.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 189,99 EUR ten opzichte van 174,00 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste half jaar van 2021 een resultaat van 9,19%. 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 30 juni 2021 bedroeg 203,19 EUR ten opzichte van 185,51 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste half jaar van 2021 een resultaat van 9,53%. 

De benchmark kende in deze periode een stijging van 15,72%.  

In het beheer van het compartiment ligt de focus op fondsen met een tilt naar de factoren groei, kwaliteit en momentum. Na de 
twee bijzonder goede jaren 2019 en 2020 voor deze factoren bleven deze juist achter in het eerste halfjaar van 2021. De 
aankondiging van Pfizer en BioNTech op 9 november 2020 van een efficiënt vaccin tegen Covid-19 gaf de markten hoop dat de 
wereld weer zou gaan normaliseren. De achtergebleven sectoren, waarin het compartiment duidelijk onderwogen is, wisten 
hiervan sterk te profiteren. In het beheer hebben wij hierop ingespeeld door te handelen in specifieke ETF’s. Met name de 
sterke onderweging van de financiële sector en in mindere mate energie, basismaterialen en industriële waarden zijn 
verantwoordelijk voor de under-performance. 
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Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  

De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

De beleggingsstrategie van het compartiment bestaat erin een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te 
stellen die hoofdzakelijk zal beleggen in rechten van deelneming van andere collectieve beleggingsinstellingen (ICB) die 
inspelen op de opportuniteiten in de markt en hun beleggingsstrategie kunnen aanpassen aan de marktomstandigheden. 

Om deze beleggingstrategie te bereiken wordt belegd in wereldwijde aandelenfondsen, aangevuld met enkele specifieke 
themafondsen en ETF’s. De kern van de portefeuille is ongewijzigd gebleven met posities in MS Global Opportunity, Guardcap, 
Fundsmith, Robeco Global Consumer Trends, Merit Care, MC Global Growth en MC Equities DBI. Varenne Global en en 
Goldman Sachs Millennilas zijn nieuw in de portefeuille. Hiertoe werd o.a. Robeco Global Consumer Trends afgebouwd. De 
positie in MC Equities DBI werd verhoogd. 

Pictet Robotics werd in februari en maart gekocht als lange termijn themafonds. Nieuw zijn ook Artemis US Smaller Companies 
en Barings Asean Frontier. Janus Henderson Global Life Sciences werd hiervoor verkocht.  

Via posities in ETF’s spelen wij actief in op korte termijn trends met een positief momentum. Zo werden iShares MSCI Latin 
America, SPDR World Materials, Han Medical Cannabis ETF,  Invesco US Infrastructure MLP, iShares EURStoxx600 Travel & 
Leisure, iShares EURStoxx600 Insurance, iShares EURStoxx600 Financial Services, SPDR Europe Consumer Dicretionary, 
iShares MSCI India,  gekocht.  

Hiervoor werden iShares Global Timber&Forestry, X-FTSE Vietnam, iShares EURStoxx600 Industrial Goods & Services, 
iShares MSCI India, Han Medical Cannabis ETF, iShares MSCI China, Lyxor EURStoxx600 Banks, SPDR World Materials, 
iShares EURStoxx600 Travel & Leisure verkocht. 

3.1.8. Toekomstig beleid 

Het huidige beleid zal voortgezet worden. Op basis van analyse van geopolitieke ontwikkelingen, fiscaal en monetair beleid, 
macro-economische indicatoren en marktsentiment zal de asset-allocatie gewijzigd kunnen worden.. Hier zullen wij actief 
inspelen op nieuwe opportuniteiten. Goed presterende globale aandelenfondsen houden wij in portefeuille en zullen met name 
opportuniteiten zoeken in nieuwe themafondsen. 
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3.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator           

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS3.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 73.324.227,50 55.888.831,89

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 73.182.345,79 55.629.627,89
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 73.182.345,79 55.629.627,89

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 70.288,90 65.824,40
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 70.288,90 65.824,40

Deposito's en liquide middelenV. 211.124,89 243.056,38
Banktegoeden op zichtA. 211.124,89 243.056,38

Overlopende rekeningenVI. -139.532,08 -49.676,78
Toe te rekenen kosten (-)C. -139.532,08 -49.676,78

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 73.324.227,50 55.888.831,89
KapitaalA. 66.983.576,97 56.949.904,92
Deelneming in het resultaatB. 1.869,32 229.728,95
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 6.338.781,21 -1.290.801,98

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING3.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 6.753.236,16 -1.020.013,66
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 6.524.697,12 -720.287,01
Wisselposities en -verrichtingenH.

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 228.539,04 -299.726,65

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 34.786,89 -2.263,69
DividendenA. 41.309,30
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -6.522,41 -2.333,22
Andere opbrengsten van beleggingenF. 69,53

Andere opbrengstenIII. 208,17
AndereB. 208,17

ExploitatiekostenIV. -449.450,01 -268.524,63
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -20.058,66 -12.604,08
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -1.883,03 -1.356,07
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
IC
R

-180.089,17
-70.058,78

-156.468,44
-22.136,55

Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -15.552,60 -12.045,30
Administratiekosten (-)E. -1.919,13 -4.090,18
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -101.361,57 -6.088,71
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,06 -6.346,57
Diensten en diverse goederen (-)H. -13.807,29 -6.874,21
TaksenJ.

IC
R

-725,06
-1.983,75

-1.588,13
-1.082,58

Andere kosten (-)K. -33.732,91 -37.843,81

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -414.454,95 -270.788,32
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 6.338.781,21 -1.290.801,98

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 6.338.781,21 -1.290.801,98

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS3.4. 

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRA MLP 45.000 3,79%EUR 3,78%61,67  2.775.150,00 0,83%

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

ISHARES DJ STOXX 600 FINANCIAL SERVICES 34.000 3,17%EUR 3,17%68,33  2.323.220,00 3,49%
ISHARES IV MSCI WORLD VALUE FACTOR USD 60.000 2,55%EUR 2,54%31,07  1.864.200,00 0,03%
ISHS MSC EM LAT USD SHS USD ETF 205.000 3,91%EUR 3,91%13,94  2.857.290,00 0,62%
PICTET FD LUX SICAV SECURITY -I- CAP 6.000 2,99%EUR 2,98%364,64  2.187.840,00 0,02%
PICTET-GL EO -I EUR- CAP 8.000 3,70%EUR 3,69%338,50  2.708.000,00 0,03%

20,11% 20,07%14.715.700,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  14.715.700,00

ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP 245.000 1,97%EUR 1,97%5,89  1.441.825,00 0,15%
L&G CYBER SEC 70.000 2,04%EUR 2,03%21,30  1.490.650,00 0,05%

4,01% 4,00%2.932.475,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  2.932.475,00

SSGA II-SPDR MSCI EUR.CONS.DISC.EUR 9.200 2,12%EUR 2,12%168,92  1.554.064,00 0,68%

26,24% 26,19%19.202.239,00ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 19.202.239,00

26,24% 26,19%19.202.239,00AANDELEN-ICB'S  19.202.239,00

2,12% 2,12%1.554.064,00Niet richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  1.554.064,00

FUNDSMITH EQUITY -I- GBP 605.000 6,06%GBP 6,05%6,29  4.433.142,87 0,01%

ANDERE EFFECTEN

GS GLOB MIL EQT PTF-I EURACC 135.000 3,93%EUR 3,92%21,30  2.875.500,00 0,11%
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I EUR 195.000 5,68%EUR 5,67%21,33  4.159.740,00 0,13%
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND IC 3.920 8,65%EUR 8,64%1.614,85  6.330.212,00 9,56%
MERIT CAPITAL GLOBAL INVEST.MC EQ.DBI RC 47.250 8,21%EUR 8,20%127,21  6.010.672,50 14,07%
MERIT K GLB INV CARE FD -IC- 2.560 7,39%EUR 7,38%2.113,46  5.410.457,60 8,78%
MSIF GL OPP -Z- CAP 33.000 5,91%USD 5,90%155,53  4.327.928,16 0,02%
PICTET ROB -I EUR- CAP 7.565 2,86%EUR 2,85%276,45  2.091.460,66 0,02%
ROBECO K GRW FD GL CONS -I-EUR 2.850 2,24%EUR 2,23%574,16  1.636.356,00 0,02%

50,93% 50,84%37.275.469,79Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  37.275.469,79

ARTEMIS FUNDS (LUX) SICAV - US SMALLER C 2.040.000 5,01%EUR 4,99%1,80  3.662.412,00 0,41%
BAR ASEAN FRONT -I- EUR 12.000 4,11%EUR 4,11%250,86  3.010.320,00 0,64%
EVLI NORDIC FD/UT SER-IB EUR 24.000 4,12%EUR 4,11%125,54  3.012.936,00 2,47%
GEMEQUITY FCP-I-FD 13.100 4,67%EUR 4,66%260,99  3.418.969,00 0,22%

68,84% 68,71%50.380.106,79AANDELEN-ICB'S  50.380.106,79

17,91% 17,87%13.104.637,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  13.104.637,00

VARENNE GLOBAL P EUR 25.000 4,92%EUR 4,91%144,00  3.600.000,00 0,81%

73,76% 73,62%53.980.106,79ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 53.980.106,79

4,92% 4,91%3.600.000,00GEMENGDE-ICB'S  3.600.000,00

4,92% 4,91%3.600.000,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  3.600.000,00

Samenstelling van de activa op 30.06.213.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 99,81%73.182.345,79

CACEIS 0,29%EUR 211.124,89
Banktegoeden op zicht 0,29%211.124,89

0,29%211.124,89DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

0,10%70.288,90OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

-0,19%-139.532,08ANDERE  

100,00%73.324.227,50TOTAAL NETTO-ACTIEF  
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Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)3.4.2.

Per land
België 24,26%
Duitsland 3,17%
Finland 4,12%
Frankrijk 9,59%
Ierland 26,17%
Luxemburg 26,63%
Verenigd Koninkrijk 6,06%
TOTAAL 100,00%

Per sector
Beleggingsvennootschappen 100,00%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)3.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

39.450.495,66
38.311.300,78
77.761.796,44

4.083.331,16
2.873.635,57
6.956.966,73

70.213.307,89

1ste HALFJAAR

100,84%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde3.4.4. 

IC

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
2019 12.505 36.917 2.000.324,82 5.740.749,88 167,59325.495 54.550.783,53
2020 5.683 24.611 992.152,48 3.962.132,75 185,51306.567 56.872.048,95

01.01.21 - 30.06.21 26 12.623 5.149,56 2.467.942,20 203,19293.970 59.731.868,11

R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
2019 12.873 9.501 1.926.635,29 1.429.956,34 158,4523.751 3.763.420,66
2020 28.233 814 4.604.906,13 125.606,53 174,0051.170 8.903.701,75

01.01.21 - 30.06.21 22.624 2.252 4.078.181,60 405.693,37 189,9971.542 13.592.359,39
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Rendementen3.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Benchmark: MSCI World.

Jaarlijks rendement
IC

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

23,51%
(in EUR)

29,78%
(in EUR)

10,08%
(in EUR)

12,45%
(in EUR)

9,91%
(in EUR)

11,32%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Benchmark: MSCI World.

Jaarlijks rendement
R

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

22,51%
(in EUR)

29,78%
(in EUR)

9,29%
(in EUR)

12,45%
(in EUR)

9,12%
(in EUR)

11,32%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6231619485) : 2,08%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6231618479) : 2,78%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten3.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens3.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.
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NOTA 2 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 3 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% voor
aandelenklasse R en 0,80% voor aandelenklasse IC op jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke
performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.



MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND MC EQUITIES DBI 

44

4. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MC EQUITIES DBI 

4.1. BEHEERVERSLAG 
4.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 28 september 2018 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse V: 07 januari 2021 tegen de prijs van 1.000,00 EUR per deelbewijs. 

4.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

4.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar 
kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde 
Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden 
genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of 
kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

Voor de Uitkeringsaandelen heeft het compartiment bijkomend als doelstelling om jaarlijks ten minste 90% van de door het 
compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met 
artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere wijzigingen van dit artikel en andere bepalingen die daarmee verband houden. 

4.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

4.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

4.1.6. Index en benchmark 

De benchmark is samengesteld uit volgende indices: 

• 50% uit de return van de Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap (in EUR) en
• 50% uit de return van de Morningstar US Large Cap (in EUR)

De Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van 
Europa, de Morningstar US Large Cap geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van de Verenigde Staten. 

De benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum. Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de 
berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment 
kan bijgevolg significant afwijken van de benchmark. 

Morningstar is de aanbieder en beheerder van de benchmark. Op datum van dit prospectus is noch de benchmark noch de 
beheerder opgenomen in het artikel 36 bedoelde register conform de Verordening (EU) 2016/1011 van 8 juni 2016. 

De bevek heeft maatregelen genomen wanneer de benchmark een belangrijke aanpassing kent of bij stopzetting van de 
benchmark. Deze maatregelen geven een overzicht van de huidig van toepassing zijnde benchmark, wat het alternatief is, 
welke benchmark kan worden gekozen en welke motivatie hiervoor is bepaald. Tot slot wordt tevens aangegeven welke 
alternatieve oplossing van toepassing is wanneer Morningstar stopt met het aanbieden van indexen of niet langer zou voldoen 
aan de toepasselijke wetgeving en hierdoor niet langer kan voldoen als aanbieder en beheerder. Een aanpassing van de 
benchmark zal steeds, conform de vigerende wetgeving, worden kenbaar gemaakt. De volledige procedure is, op schriftelijk 
verzoek gericht aan Merit Capital Global Investment Fund, gratis beschikbaar. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / MC Equities DBI’.  
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4.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 127,21 EUR ten opzichte van 110,00 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 15,65%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 124,30 EUR ten opzichte van 107,46 EUR op 
31 december 2020. Geen coupon in 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat 
van 15,67%. 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 30 juni 2021 bedroeg 1.139,39 EUR ten opzichte van 1.000,00 
EUR op 7 januari 2021. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 13,94%. 

De benchmark kende in deze periode een stijging van 17,29%.  

Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 5% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op 
marktopportuniteiten. Er wordt telkens minimaal 90% in aandelen belegd, gemiddeld ongeveer 95%. 

Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  

De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

Qua aankoop van nieuwe posities focust dit compartiment op bedrijven uit het universum met een groeifocus die marktleider zijn 
in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele, kwantitatieve en technische analyse. De 
fundamentele analyse focust op de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert ratings 
en rankings. Op basis van deze gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koopmomenten worden 
gegenereerd met behulp van technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het 
relatieve koersverloop in vergelijking met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht. 

In het eerste halfjaar van 2021 werden o.a. General Motors, Abbott Laboratories, Givaudan, DSM, Johnson & Johnson, L’Oréal, 
FedEx, Intesa Sanpaolo,  Walt Disney, AXA, Richemont, Total, McDonalds, Rio Tinto, Deutsche Post, Diageo, Amazon, 
Halliburton, United Health Group, Eli Lilly, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Schlumberger, Glaxo Smith Kline, SGS, Lonza, Air 
Liquide en Facebook als nieuwe posities gekocht. 

Aandelen worden verkocht bij slechte technische indicatoren, het neerwaarts snijden van het 200-daags gemiddelde is hier het 
belangrijkste signaal.  In het eerste halfjaar werden o.a. Charter Communications, Akzo Nobel, Visa, Procter & Gamble, 
Deutsche Post, ACS Actividades, Qualcomm, Colgate-Palmoliv, RWE, Geberit, DSM, General Motors, Merck Kgaa, Oracle, 
Volkswagen, Daimler, Exxon Mobil, Telefonica, Airbus, Citigroup, Infineon Technologies,  Addecco, UBS, Abbott Laboratories, 
Walt Disney, Siemens, Danaher, FedEx, Ageas, 3M en Axa verkocht. 
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Per 30 juni 2021 is 40% van de aandelenportefeuille in de Verenigde Staten en 60% in Europa belegd. Consument-cyclisch 
(16%), Informatietechnologie (13%), Industrie (13%) Consument-defensief (12%) en Gezondheidszorg (12%) zijn de 
belangrijkste sectoren. Financials (8%), Basismaterialen (8%), Energie (7%), Nutsbedrijven (0%), Vastgoed (0%) 
enTelecommunicatie (0%), en zijn de minst belangrijke sectoren.  

De grootste posities per 30 juni 2021 zijn Sofina, Royal Dutch Shell, PayPal, Woleters Kluwer, Alphabet C, Microsoft, Amazon, 
ABB, Anheuser Busch InBev en Coca Cola. 

4.1.8. Toekomstig beleid 

Het huidige beleid zal voortgezet worden. Binnen het universum van de DBI-ruling selecteert de beheerder aandelen die 
fundamenteel en technisch voldoen aan de selectiecriteria. Aandelen die hier niet langer aan voldoen zullen verkocht worden. 
De regionale verdeling zal terug evenwichtiger worden.  De kaspositie zal afgebouwd worden zodra het marktsentiment 
verbetert.  

4.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS4.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 42.711.309,11 28.797.485,32

Vaste ActivaI. 5.650,58 8.067,43
Oprichtings- en organisatiekostenA. 5.650,58 8.067,43

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 41.762.195,87 28.615.133,49
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 41.762.195,87 28.598.877,42
Andere effectenD. 16.256,07

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 64.046,25 -10.204,37
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 32.917,62 7.001,67
Fiscale tegoedenb. 31.128,63 12.235,96

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -29.442,00

Deposito's en liquide middelenV. 1.037.051,83 248.531,53
Banktegoeden op zichtA. 1.037.051,83 248.531,53

Overlopende rekeningenVI. -157.635,42 -64.042,76
Verkregen opbrengstenB. 14,41
Toe te rekenen kosten (-)C. -157.649,83 -64.042,76

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 42.711.309,11 28.797.485,32
KapitaalA. 36.038.370,06 30.056.660,35
Deelneming in het resultaatB. 373.077,09 -37.522,16
Overgedragen resultaatC. 900.460,40 589.661,97
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 5.399.401,56 -1.811.314,84

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING4.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 5.396.705,70 -1.864.916,02
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 5.107.671,41 -1.823.510,62
Andere effectenD. 16.256,07
Wisselposities en -verrichtingenH.

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 289.034,29 -57.661,47

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 399.393,78 348.727,47
DividendenA. 479.686,35 423.846,37
IntrestenB.

Deposito's en liquide middelenb. 14,37
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -2.169,88 -2.504,39
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -78.137,06 -72.614,51

Andere opbrengstenIII. 35.111,83 5.604,00
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 34.903,65

AndereB. 208,18 5.604,00

ExploitatiekostenIV. -431.809,75 -300.730,29
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -65.691,46 -36.104,02
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -5.500,29 -3.399,25
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
R
V

-280.461,07
-1.642,78

-200.893,09

Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -10.767,82 -7.235,38
Administratiekosten (-)E. -1.030,77 -2.886,46
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -7.168,80 -5.550,99
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,04 -6.369,21
Diensten en diverse goederen (-)H. -12.598,13 -6.204,79
TaksenJ.

R
V

-18.485,78
-25,71

-11.550,20

Andere kosten (-)K. -20.159,10 -20.536,90

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) 2.695,86 53.601,18
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 5.399.401,56 -1.811.314,84

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 5.399.401,56 -1.811.314,84

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS4.4. 

ALPHABET INC -C- 610 3,09%USD 3,02%2.506,32  1.289.194,03

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

AMAZON.COM INC 425 2,95%USD 2,89%3.440,16  1.232.876,30
APPLE INC 9.550 2,64%USD 2,58%136,96  1.102.932,79
BERKSHIRE HATHAWAY -B- 4.250 2,38%USD 2,33%277,92  996.003,04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 12.500 1,69%USD 1,65%66,82  704.317,40
COCA-COLA CO 24.700 2,70%USD 2,64%54,11  1.127.006,49
ELI LILLY & CO 4.950 2,29%USD 2,24%229,52  958.026,82
FACEBOOK -A- 2.400 1,68%USD 1,65%347,71  703.688,34
HALLIBURTON 54.000 2,52%USD 2,46%23,12  1.052.770,05
JOHNSON & JOHNSON 5.900 1,96%USD 1,92%164,74  819.601,99
MCDONALD'S CORP 5.350 2,50%USD 2,44%230,99  1.042.074,80
MICROSOFT CORP 5.500 3,01%USD 2,94%270,90  1.256.387,55
PAYPAL HOLDINGS 5.550 3,26%USD 3,19%291,48  1.364.123,45
STARBUCKS CORP 11.500 2,60%USD 2,54%111,81  1.084.252,47
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.500 2,02%USD 1,98%400,44  844.168,99

37,29% 36,47%15.577.424,51Verenigde Staten 15.577.424,51

ABB LTD REG SHS 42.800 2,93%CHF 2,87%31,39  1.225.590,22
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT 8.450 2,07%CHF 2,02%111,95  862.960,68
GIVAUDAN SA REG.SHS 285 2,68%CHF 2,62%4.303,00  1.118.732,90
LONZA GROUP (CHF) 1.700 2,44%CHF 2,38%655,80  1.017.022,44
SGS SA REG SHS 340 2,12%CHF 2,07%2.854,00  885.203,43
SIKA - REGISTERED SHS 3.500 2,31%CHF 2,26%302,50  965.836,53

14,55% 14,22%6.075.346,20Zwitserland 6.075.346,20

CARNIVAL PLC 35.800 1,66%GBP 1,62%16,61  692.604,58
DIAGEO  PLC 27.000 2,61%GBP 2,55%34,61  1.088.554,95
GLAXOSMITHKLINE PLC 50.000 1,98%GBP 1,94%14,19  826.722,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 80.600 3,28%EUR 3,20%17,00  1.370.522,40

9,53% 9,31%3.978.404,51Verenigd Koninkrijk 3.978.404,51

AIR LIQUIDE SA 6.800 2,40%EUR 2,35%147,66  1.004.088,00
L'OREAL SA 2.700 2,43%EUR 2,38%375,80  1.014.660,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.400 2,22%EUR 2,17%661,30  925.820,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 7.150 2,27%EUR 2,22%132,68  948.662,00

9,32% 9,12%3.893.230,00Frankrijk 3.893.230,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV 19.650 2,86%EUR 2,80%60,81  1.194.916,50
PROXIMUS 40.000 1,56%EUR 1,53%16,29  651.600,00
SOFINA 4.700 4,10%EUR 4,00%363,80  1.709.860,00

8,52% 8,33%3.556.376,50België 3.556.376,50

DEUTSCHE POST NAMEN 19.600 2,69%EUR 2,63%57,36  1.124.256,00
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 30.000 1,28%EUR 1,25%17,81  534.360,00
HEIDELBERGCEMENT AG 7.000 1,21%EUR 1,19%72,34  506.380,00
SAP AG 7.750 2,21%EUR 2,16%118,84  921.010,00

7,39% 7,23%3.086.006,00Duitsland 3.086.006,00

ASML HOLDING NV 1.500 2,08%EUR 2,03%579,40  869.100,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 33.000 1,98%EUR 1,94%25,07  827.310,00
WOLTERS KLUWER NV 15.350 3,12%EUR 3,05%84,72  1.300.452,00

7,18% 7,02%2.996.862,00Nederland 2.996.862,00

INTESA SANPAOLO 407.400 2,27%EUR 2,22%2,33  949.038,30
2,27% 2,22%949.038,30Italië 949.038,30

INDITEX SHARE FROM SPLIT 29.900 2,13%EUR 2,08%29,71  888.329,00
2,13% 2,08%888.329,00Spanje 888.329,00

Samenstelling van de activa op 30.06.214.4.1. 

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief
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SCHLUMBERGER LTD 28.200 1,82%USD 1,78%32,01  761.178,85

100,00% 97,78%41.762.195,87AANDELEN 41.762.195,87

1,82% 1,78%761.178,85De Nederlandse Antillen 761.178,85

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 97,78%41.762.195,87

CACEIS 2,43%EUR 1.037.051,83
Banktegoeden op zicht 2,43%1.037.051,83

2,43%1.037.051,83DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
0,15%64.046,25OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
-0,36%-151.984,84ANDERE

100,00%42.711.309,11TOTAAL NETTO-ACTIEF

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)4.4.2.

Per land
België 8,52%
De Nederlandse Antillen 1,82%
Duitsland 7,39%
Frankrijk 9,32%
Italië 2,27%
Nederland 7,18%
Spanje 2,13%
Verenigd Koninkrijk 9,53%
Verenigde Staten 37,29%
Zwitserland 14,55%
TOTAAL 100,00%

Per sector
Banken en financiële instellingen 2,27%
Bouw en bouwmaterialen 1,21%
Bureaubenodigdheden en computers 2,64%
Chemie 9,83%
Distributie en detailhandel 7,06%
Diverse diensten 5,39%
Drank en tabak 5,47%
Elektronica en halfgeleiders 2,08%
Elektrotechniek en elektronica 5,21%
Grafische kunst en uitgeverij 3,11%
Holdings en financiële maatschappijen 8,55%
Horeca 6,75%
Internet en Internetdiensten 9,99%
Landbouw- en voedingsindustrie 2,70%
Petroleum 7,63%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 10,34%
Telecommunicatie 2,84%
Textiel en kleding 2,22%
Vervoer 2,69%
Volksgezondheids- en sociale diensten 2,02%
TOTAAL 100,00%
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Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)4.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

48.019.761,83
44.381.636,12
92.401.397,95

8.420.632,66
4.342.523,32

12.763.155,98

37.770.276,50

1ste HALFJAAR

210,85%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde4.4.4. 

R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 106,16 106,2087.835 44.71748.057 25.687 8.347.560,05 4.245.817,594.676.442,12 2.629.020,23180.858 75.070 27.172.013,67255.928
2020 110,00 107,4649.493 23.06840.923 18.919 5.074.879,10 2.245.900,984.079.976,16 1.764.603,41207.283 97.074 33.233.798,21304.357

01.01.21 - 30.06.21 127,21 124,3056.386 35.4919.746 893 6.818.603,85 4.233.886,301.131.268,01 108.637,02228.178 105.927 42.192.887,40334.105

V

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
08.01.21 - 30.06.21 455 470.760,80 1.139,39455 518.421,71
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Rendementen4.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Omdat de klasse V nog geen volledig boekjaar hebt, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in verband met de
voorbije prestaties.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 5 jaar (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

0

27
.4

4

31
.2

(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap (in EUR)” (50%) en “Morningstar US Large Cap (in EUR)”
(50%).

Jaarlijks rendement
R

1 jaar

Deelbewijs Benchmark

27,39%
(in EUR)

31,23%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten 

- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6305899260) : 2,05%
- Distributie-aandeel "R" (BE6305900274) : 2,06%

Omdat de klasse V nog geen volledig boekjaar hebt, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in verband met de
lopende kosten.

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten4.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens4.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
11-02-21 MC EQUITIES DBI 2.157,45
25-03-21 MC EQUITIES DBI 5.513,80
29-03-21 MC EQUITIES DBI 16.140,00
15-04-21 MC EQUITIES DBI 4.073,40
11-05-21 MC EQUITIES DBI 4.880,00
27-05-21 MC EQUITIES DBI 2.139,00

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 4 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% voor
aandelenklasse R en 1,00% voor aandelenklasse V op jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke
performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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5. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND 

5.1. BEHEERVERSLAG 
5.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 22 juni 2018 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse IC: 20 februari 2019 tegen de prijs van 1.000,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse V: 21 oktober 2019 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

Wat betreft de aanpassing van de V-share inschrijvingsprijs. 

De financiële agent CACEIS Belgium heeft tezamen met de distributeur Merit Capital een andere initiële inschrijvingsprijs 
besloten dan diegene die in de prospectus was voorzien. Het prospectus zal in de toekomst aangepast worden om de juiste 
initiële inschrijvingsprijs op te nemen. 

5.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

5.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar 
kapitaalaangroei te realiseren. Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, 
noch voor zijn aandeelhouders. 

5.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

5.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

5.1.6. Index en benchmark 

De benchmark is de Morningstar Global Markets index (uitgedrukt in Euro). De Morningstar Global Markets geeft de return weer 
van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de developed markets. Deze indicator vormt geen restrictieve 
afbakening van het beleggingsuniversum. Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet 
voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan bijgevolg significant afwijken van de 
benchmark. 

Morningstar is de aanbieder en beheerder van de benchmark. Op datum van dit prospectus is noch de benchmark noch de 
beheerder opgenomen in het artikel 36 bedoelde register conform de Verordening (EU) 2016/1011 van 8 juni 2016. 

De bevek heeft maatregelen genomen wanneer de benchmark een belangrijke aanpassing kent of bij stopzetting van de 
benchmark. Deze maatregelen geven een overzicht van de huidig van toepassing zijnde benchmark, wat het alternatief is, 
welke benchmark kan worden gekozen en welke motivatie hiervoor is bepaald. Tot slot wordt tevens aangegeven welke 
alternatieve oplossing van toepassing is wanneer Morningstar stopt met het aanbieden van indexen of niet langer zou voldoen 
aan de toepasselijke wetgeving en hierdoor niet langer kan voldoen als aanbieder en beheerder. Een aanpassing van de 
benchmark zal steeds, conform de vigerende wetgeving, worden kenbaar gemaakt. De volledige procedure is, op schriftelijk 
verzoek gericht aan Merit Capital Global Investment Fund, gratis beschikbaar. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / MC Global Growth Equity Fund’. 

5.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 139,74 EUR ten opzichte van 130,37 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 7,19%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 138,92 EUR ten opzichte van 130,33 EUR op 
de 31 december 2020. Bruto-coupon van 0,73 EUR, ex-coupon datum 2 juni 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in het 
eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 7,17%. 
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De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 30 juni 2021 bedroeg 1.614,85 EUR ten opzichte van 1.500,88 
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 7,59%. 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 30 juni 2021 bedroeg 142,59 EUR ten opzichte van 132,66 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 7,49%. 

De benchmark kende in deze een stijing van 16,08%. De zwakke relatieve performance is het resultaat van de specifieke 
marktomstandigheden met een felle rotatie vanuit hoger gewaardeerde sectoren naar de sectoren die in 2020 sterk waren 
achtergebleven. Deze under-performance heeft zich hoofdzakelijk voorgedaan tussen derde week februari en eind maart. 2021. 
Na een realtief herstel volgede dan in mei een tweede felle rotatie vanuit groei naar waarde. Kwestie van reversion-to-the-
mean. Het beheer zal vasthouden aan de strategie van kwaliteit, groei en momentum.  

Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 5% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op 
marktopportuniteiten. Er wordt telkens minimaal 90% in aandelen belegd, gemiddeld ongeveer 95%.  

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  

De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

In het beheer van het compartiment ligt de focus op stock-picking op basis van momentum, groei en kwaliteit. Na de twee 
bijzonder goede jaren 2019 en 2020 voor deze factoren bleven deze juist achter in het eerste halfjaar van 2021. De 
aankondiging van Pfizer en BioNTech op 9 november 2020 van een efficiënt vaccin tegen Covid-19 gaf de markten hoop dat de 
wereld weer zou gaan normaliseren. De achtergebleven sectoren, waarin het compartiment duidelijk onderwogen is, wisten 
hiervan sterk te profiteren. In het beheer hebben wij hierop ingespeeld door bijvoorbeeld de allocatie naar de sector 
basismaterialen te verhogen van 4,3% naar 14,6% en vervolgens weer af te bouwen naar 7,8%. De allocatie naar de sector 
industriële waarden werd verhoogd van 13,2% naar 16,7% en vervolgens weer afgebouwd naar 13,1%. Gezondheidszorg werd 
in eerste instantie afgebouwd van 8,5% naar 2,4% in maart en naar het einde van het eerste halfjaar weer sterk verhoogd naar 
18,1%. De sector informatietechnologie bleef de grootste met een gewicht van gemiddeld 29%. De onderweging (ongeveer 2%) 
van de sector energie en met name de sterke onderweging (ongeveer 8%) van de sector financiële waarden zijn 
verantwoordelijk voor de under-performance. 

Qua aankoop van nieuwe posities focust dit compartiment op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. 
De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse focust op 
de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert ratings en rankings. Op basis van deze 
gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koopmomenten worden gegenereerd met behulp van 
technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het relatieve koersverloop in vergelijking 
met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht. 

Aandelen die niet langer aan deze voorwaarden voldeden en/of onder het 200-daags Moving Average zakten worden in het 
algemeen verkocht om verder potentieel verlies uit te sluiten. Zo werden o.a. Solaria Energia y Medio Ambiente, National 
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Beverage Corporation, Cintas, Tencent Holdings, Orsted, Kinsale, Mercadolibre, Encavis, Verisk, Blackrock, Scatec Solar, 
Entegris, Minth Group, Weimob, Sysmex, Neste Oyj, Perkinelmer, Servivenow, Tencent  Music Entertainment, Wuxi Biologics, 
Keyence, GMO Payment, Takara Bio, Nongfu Spring, New Oriental Education, Pagseguro Digital, THG, Norilsk Nickel, GDS 
Holdings, Niu Technologies, Nike, HDFC Bank, Whitbread, SVB Financial, Infosys, Sysmex, Netflix, Broadcom, Fiserv, Global 
Payments, GN Store Nord, KB Homes, De’Longhi, Marinemax, Vale, OZ Minerals, Adyen, Brunswick, FedEx, Ingersoll-Rand, 
Terex, Cleveland-Cliffs, Ashtead en Westen Digital verkocht in het eerste halfjaar van 2021. 

De vrijgekomen middelen werden vervolgens gespreid herbelegd in individuele aandelen. De individuele aandelen werden 
geselecteerd op basis van fundamentele kenmerken zoals de groei van de winst, omzet en kasstroom per aandeel. In de 
analyse wordt er ook rekening gehouden met de handelsvolumes van institutionele beleggers, sectorperformance en 
momentum van het aandeel. 

In het eerste halfjaar van 2021 werden o.a. Haidilao , Sika, IMCD, Ozon Holdings, Carl Zeiss Meditec, Apple, Microsoft, Takara 
Bio, Comet Holding, Nvidia, Selectquote, Canada Goose, Walt Disney, Whitbread, Carnival, DSV, Visa, Qorvo, Alphabet, 
Interpump, Sysmex, Exlservice Holdings, Avantor, Vale, GN Store Nord, Li NIng, Simply Good Foods, PPG Industries, Hermes 
International, Cleveland-Cliffs, Matador Resources, Avient, Marinemax, Intesa Sanpaolo, Pandora, Novo Nordisk, China Feihe, 
EQT, Aptiv, Petiq, Diamondback Energy, Bellring Brands, Prada, Lonza, Ganfeng Lithium, Generac Holdings, Hoya 
Corporation, Adobe, Sea Soitec, Intuitive Surgical en Misumi gekocht. 

De topposities per 30 juni 2021 zijn Matador Resources, Vertiv Holdings, Nvidia, Alphabet C, Microsoft, Sika, PayPal, Simply 
Good Foods, Arista Networks en Apple. 

Inzake geografie is dit aandelenluik overwogen in Noord-Amerika en Europa. De regio’s Latijns-Amerika en Azië zijn significant 
onderwogen.   

Qua geografische spreiding vonden er wel enkele kleine verschuivingen doorgevoerd. Deze zijn echter het resultaat van de 
bottom-up aandelenselectie en niet van een top-down implementatie van een macrostrategie. Zo werd met name Europa 
verhoogd ten koste van Azië en in mindere mate Amerika.  

5.1.8. Toekomstig beleid 

De momentumstrategie waarbij technisch zwakke aandelen worden verkocht en fundamenteel en markttechnisch sterke 
aandelen worden gekocht zal worden voortgezet. Op basis van analyse van geopolitieke ontwikkelingen, fiscaal en monetair 
beleid, macro-economische indicatoren en marktsentiment zal de asset-allocatie gewijzigd kunnen worden. Hier zullen wij actief 
inspelen op nieuwe opportuniteiten. 

In de portefeuille blijven wij hoofdzakelijk belegd in de sectoren technologie, consumentengoederen en materialen. Energie, 
banken, nutsbedrijven en gezondheidszorg blijven onderwogen. 

5.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS5.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 66.219.650,39 49.752.653,89

Vaste ActivaI. 5.372,48 7.789,33
Oprichtings- en organisatiekostenA. 5.372,48 7.789,33

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 65.478.886,33 50.421.838,28
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 65.478.886,33 50.421.838,28

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. -33.979,23 -412.164,86
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 8.819,66 13.254,42
Fiscale tegoedenb. 17.983,51 7.180,72

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -60.782,40 -432.600,00

Deposito's en liquide middelenV. 1.000.576,79 461.856,26
Banktegoeden op zichtA. 1.000.576,79 461.856,26

Overlopende rekeningenVI. -231.205,98 -726.665,12
Toe te rekenen kosten (-)C. -231.205,98 -726.665,12

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 66.219.650,39 49.752.653,89
KapitaalA. 58.333.829,46 45.749.969,52
Deelneming in het resultaatB. 142.819,44 84.056,42
Overgedragen resultaatC. 3.420.561,96 359.506,55
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 4.322.439,53 3.559.121,40

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING5.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 4.799.905,49 4.505.485,03
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 4.254.815,65 4.690.328,00
Wisselposities en -verrichtingenH.

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 545.089,84 -184.842,97

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 242.475,58 165.376,21
DividendenA. 266.785,13 195.620,43
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -4.159,87 -3.341,80
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -20.149,68 -26.902,42

Andere opbrengstenIII. 13.934,75
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 13.726,60

AndereB. 208,15

ExploitatiekostenIV. -733.876,29 -1.111.739,84
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -156.405,81 -93.125,02
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -11.424,35 -5.891,71
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
IC
R
V

-24.096,98
-426.976,01

-4.611,22

-17.787,10
-907.320,79

-3.389,94
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -15.608,59 -9.910,47

Administratiekosten (-)E. -1.701,75 -3.624,03
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -17.186,23 -6.679,33
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,18 -6.356,77
Diensten en diverse goederen (-)H. -14.673,48 -7.739,48
TaksenJ.

IC
R
V

-313,91
-21.945,75

-33,52

-243,96
-16.911,58

-13,97
Andere kosten (-)K. -30.620,51 -32.745,69

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -477.465,96 -946.363,63
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 4.322.439,53 3.559.121,40

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 4.322.439,53 3.559.121,40

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS5.4. 

ADOBE INC 1.700 1,28%USD 1,27%585,64  839.521,04

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

ALPHABET INC -C- 725 2,34%USD 2,31%2.506,32  1.532.238,81
APPLE INC 12.100 2,13%USD 2,11%136,96  1.397.433,17
ARISTA NETWORKS INC 4.610 2,15%USD 2,13%362,31  1.408.423,22
AVANTOR - REGISTERED SHS 45.700 2,09%USD 2,07%35,51  1.368.418,08
BELLRING BRANDS INC 38.700 1,56%USD 1,54%31,34  1.022.732,10
COPART INC 8.300 1,41%USD 1,39%131,83  922.665,49
DIAMONDBACK ENERGY 13.000 1,57%USD 1,55%93,89  1.029.235,18
EXLSERVICE HOLDING 14.700 2,01%USD 1,99%106,26  1.317.161,65
GENERAC HOLDINGS INC 3.250 1,74%USD 1,72%415,15  1.137.732,95
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A- 70.400 2,47%USD 2,45%27,30  1.620.642,55
INTUITIVE SURGICAL 1.390 1,65%USD 1,63%919,64  1.077.915,17
IQVIA HOLDINGS INC 5.500 1,72%USD 1,70%242,32  1.123.838,43
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 10.200 2,03%USD 2,01%154,41  1.328.090,06
MATADOR RESOURCES CO USD 55.200 2,55%USD 2,53%36,01  1.676.154,82
MICROSOFT CORP 6.700 2,34%USD 2,31%270,90  1.530.508,47
NVIDIA CORP 2.400 2,47%USD 2,45%800,10  1.619.225,90
PAYPAL HOLDINGS 5.900 2,21%USD 2,19%291,48  1.450.149,25
PETLQ INC -A- 22.000 1,09%USD 1,08%38,60  716.080,61
PLATF SPEC PROD --- REGISTERED SHS 49.400 1,49%USD 1,47%23,38  973.920,23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.400 1,33%USD 1,31%190,76  868.626,36
POLYONE - REGISTERED SHS 23.900 1,51%USD 1,50%49,16  990.744,58
QORVO INC 6.500 1,64%USD 1,62%195,65  1.072.371,19
THE SIMPLY GOOD FOODS CO 46.500 2,19%USD 2,16%36,51  1.431.583,61
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.200 1,65%USD 1,63%400,44  1.080.536,30
VISA INC -A- 7.000 2,11%USD 2,08%233,82  1.380.166,96

48,73% 48,20%31.916.116,18Verenigde Staten 31.916.116,18

LONZA GROUP (CHF) 1.540 1,41%CHF 1,39%655,80  921.302,68
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 1.030 2,01%CHF 1,99%1.401,50  1.316.862,80
SIKA - REGISTERED SHS 5.300 2,23%CHF 2,21%302,50  1.462.552,45

5,65% 5,59%3.700.717,93Zwitserland 3.700.717,93

INTESA SANPAOLO 549.500 1,95%EUR 1,93%2,33  1.280.060,25
MONCLER SPA 18.000 1,57%EUR 1,55%57,06  1.027.080,00
PRADA SPA 160.400 1,57%HKD 1,55%58,95  1.026.720,23

5,09% 5,03%3.333.860,48Italië 3.333.860,48

DSV PANALPINA A/S 5.050 1,52%DKK 1,50%1.462,50  993.192,13
NOVO NORDISK 17.700 1,91%DKK 1,89%525,40  1.250.573,88
PANDORA 9.300 1,61%DKK 1,59%843,00  1.054.281,39

5,04% 4,98%3.298.047,40Denemarken 3.298.047,40

LI NING CO 125.900 1,98%HKD 1,96%94,80  1.295.979,15
SEA -A- ADR REPR1 SHS 3.400 1,20%USD 1,19%274,60  787.283,92
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B- 404.600 1,81%HKD 1,79%27,00  1.186.188,18

4,99% 4,94%3.269.451,25Kaaiman Eilanden 3.269.451,25

HERMES INTERNATIONAL SA 865 1,62%EUR 1,60%1.228,50  1.062.652,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 8.950 1,82%EUR 1,80%132,68  1.187.486,00
SOITEC SA RGPT 5.250 1,49%EUR 1,47%185,90  975.975,00

4,93% 4,87%3.226.113,50Frankrijk 3.226.113,50

HOYA CORP 9.100 1,56%JPY 1,54%14.730,00  1.018.385,46
MISUMI GROUP 29.000 1,27%JPY 1,25%3.760,00  828.426,33
TOKYO ELECTRON LTD 3.150 1,75%JPY 1,74%48.080,00  1.150.649,53

4,58% 4,53%2.997.461,32Japan 2.997.461,32

ASML HOLDING NV 1.890 1,67%EUR 1,65%579,40  1.095.066,00

Samenstelling van de activa op 30.06.215.4.1. 

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief
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IMCD 8.600 1,76%EUR 1,75%134,10  1.153.260,00
3,43% 3,40%2.248.326,00Nederland 2.248.326,00

EUROFINS SCIENTIFIC SE 14.200 2,10%EUR 2,07%96,40  1.368.880,00
L OCCITANE INTERNATIONAL 260.000 1,22%HKD 1,21%28,40  801.780,77

3,32% 3,28%2.170.660,77Luxemburg 2.170.660,77

CARL ZEISS MEDITEC AG 8.300 2,07%EUR 2,04%162,95  1.352.485,00
2,07% 2,04%1.352.485,00Duitsland 1.352.485,00

GANFENG LITHIUM CO., LTD. 105.100 2,02%HKD 2,00%116,00  1.323.806,94
2,02% 2,00%1.323.806,94China 1.323.806,94

CARNIVAL PLC 58.900 1,74%GBP 1,72%16,61  1.139.508,65
1,74% 1,72%1.139.508,65Verenigd Koninkrijk 1.139.508,65

CELLNEX TELECOM SA 20.000 1,64%EUR 1,62%53,72  1.074.400,00
1,64% 1,62%1.074.400,00Spanje 1.074.400,00

APTIV PLC 7.000 1,42%USD 1,40%157,33  928.670,21
1,42% 1,40%928.670,21Jersey 928.670,21

OZON HOLDINGS PLC 18.500 1,40%USD 1,38%58,62  914.470,02
1,40% 1,38%914.470,02Cyprus 914.470,02

NORDIC VLSI 42.700 1,39%NOK 1,38%218,20  913.006,50
1,39% 1,38%913.006,50Noorwegen 913.006,50

BARCO - REGISTERED SHS 38.200 1,35%EUR 1,33%23,08  881.656,00
1,35% 1,33%881.656,00België 881.656,00

EQT AB 25.800 1,21%SEK 1,19%310,60  790.128,18

100,00% 98,88%65.478.886,33AANDELEN 65.478.886,33

1,21% 1,19%790.128,18Zweden 790.128,18

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 98,88%65.478.886,33

CACEIS 1,51%EUR 1.000.576,79
Banktegoeden op zicht 1,51%1.000.576,79

1,51%1.000.576,79DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
-0,05%-33.979,23OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
-0,34%-225.833,50ANDERE

100,00%66.219.650,39TOTAAL NETTO-ACTIEF
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Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)5.4.2.

Per land
België 1,35%
China 2,02%
Cyprus 1,40%
Denemarken 5,04%
Duitsland 2,07%
Frankrijk 4,93%
Italië 5,09%
Japan 4,58%
Jersey 1,42%
Kaaiman Eilanden 4,99%
Luxemburg 3,32%
Nederland 3,43%
Noorwegen 1,39%
Spanje 1,64%
Verenigd Koninkrijk 1,74%
Verenigde Staten 48,73%
Zweden 1,21%
Zwitserland 5,65%
TOTAAL 100,00%

Per sector
Automobielindustrie 2,83%
Banken en financiële instellingen 3,28%
Bureaubenodigdheden en computers 4,61%
Chemie 7,24%
Distributie en detailhandel 1,98%
Diverse consumptiegoederen 1,61%
Diverse diensten 4,32%
Diverse handelsmaatschappijen 1,76%
Elektronica en halfgeleiders 11,98%
Elektrotechniek en elektronica 3,84%
Holdings en financiële maatschappijen 9,72%
Horeca 1,74%
Internet en Internetdiensten 13,87%
Landbouw- en voedingsindustrie 3,75%
Non-ferro metalen 2,02%
Petroleum 4,13%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 11,75%
Telecommunicatie 1,64%
Textiel en kleding 4,76%
Vervoer 1,52%
Volksgezondheids- en sociale diensten 1,65%
TOTAAL 100,00%
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Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)5.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

120.077.218,64
120.998.909,06
241.076.127,70

5.534.459,78
4.662.308,08

10.196.767,86

64.418.828,84

1ste HALFJAAR

358,40%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde5.4.4. 

IC

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
20.02.19 - 31.12.19 3.925 5 4.052.113,55 5.544,50 1.139,893.920 4.468.386,55

2020 1.500,883.920 5.883.464,62
01.01.21 - 30.06.21 1.614,853.920 6.330.209,70

R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 101,94 101,9332.148 64.58823.562 14.523 3.093.358,84 6.205.185,602.249.338,40 1.368.628,82276.956 99.601 38.385.263,49376.556
2020 130,37 130,33111.806 82.01130.167 19.154 11.885.544,52 8.810.364,313.314.442,62 1.875.895,75306.751 110.614 54.406.720,74417.365

01.01.21 - 30.06.21 139,74 138,9232.106 29.7657.381 3.432 4.327.655,61 3.912.594,841.006.675,16 459.368,07309.092 114.563 59.106.498,67423.654

V

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
21.10.19 - 31.12.19 470 10 47.837,00 1.013,00 103,28460 47.510,71

2020 5.813 100 684.450,69 11.968,00 132,666.173 818.922,03
01.01.21 - 30.06.21 1.431 2.113 200.129,01 290.345,17 142,595.491 782.942,02
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Rendementen5.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 5 jaar (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

14
.3

29

3.
2

33
.2

(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index (in EUR)

Jaarlijks rendement
IC

1 jaar

Deelbewijs Benchmark

29,03%
(in EUR)

33,20%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%
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(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index (in EUR)

Jaarlijks rendement
R

1 jaar 3 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

27,28%
(in EUR)

33,20%
(in EUR)

12,14%
(in EUR)

14,16%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017
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(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index (in EUR)

Jaarlijks rendement
V

1 jaar

Deelbewijs Benchmark

27,96%
(in EUR) (in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6302933674) : 1,21%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6302932668) : 1,99%
- Distributie-aandeel "R" (BE6304234105) : 2,02%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308997202) : 1,43%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten5.4.6. 
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Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens5.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
06-01-21 MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND 4.177,80
29-03-21 MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND 9.548,80

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 4 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% voor klasse R, 0,80% voor klasse IC
en 1,00% voor klasse V op jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de
ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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6. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MC PATRIMOINE 

6.1. BEHEERVERSLAG 
6.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 30 november 2015 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse V: 21 oktober 2019 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

Wat betreft de aanpassing van de V-share inschrijvingsprijs. 

De financiële agent CACEIS Belgium heeft tezamen met de distributeur Merit Capital een andere initiële inschrijvingsprijs 
besloten dan diegene die in de prospectus was voorzien. Het prospectus zal in de toekomst aangepast worden om de juiste 
initiële inschrijvingsprijs op te nemen. 

6.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

6.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te 
realiseren. 

Om dit doel te bereiken volgt het compartiment een beleid van risicodiversificatie door middel van een evenwichtige 
samenstelling van een portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten. 

In bijkomende orde kan er belegd worden in andere financiële producten uit de kapitaal- en derivatenmarkten. 

Het netto vermogen van het compartiment kan van 50% tot 100% belegd worden in geldmarktinstrumenten en obligaties. 

Het compartiment heeft een defensief beleggingsprofiel met als lange termijnrichtlijn een belegging van 35% in aandelen en / of 
effecten met geïntegreerde derivaten met een maximum van 50%. 

Deze beleggingsstrategie kan via directe investeringen, via ETF’s, via trackers en via categorieën van ICB’s worden ingevuld. 

Minstens 50% van het netto vermogen van het compartiment moet steeds in euro-genoteerde effecten beleggen. 

De invulling wordt aangebracht op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s 
en de visie van de beheerder hierop. Deze fundamentele inzichten zijn gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake 
rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de 
economische conjunctuur.  

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

6.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

6.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

6.1.6. Index en benchmark 

Niet van toepassing. 

6.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 129,22 EUR ten opzichte van 121,10 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 6,71%. 
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De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 120,29 EUR ten opzichte van 112,44 EUR op 
31 december 2020. Geen coupon. Deze distributieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 
6,98%.  

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 30 juni 2021 bedroeg 114,86 EUR ten opzichte van 106,63 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 7,72%. 

De benchmark kende een stijging van 4,43%. 

De verkoop van de Trent Petroleum en Amira obligaties betekende een contributie van ongeveer 3% voor het compartiment. 
De goede relatieve en absolute performance van het compartiment valt dan ook grotendeels toe te schrijven aan deze 
verkopen.  

Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 3% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op 
marktopportuniteiten. Gemiddeld wordt er telkens 35-40% in aandelen belegd, 5-8% in beleggingsfondsen & ETF’s en meer dan 
50% in obligaties.  

Het compartiment werd in de verslagperiode geconfronteerd met belangrijke netto-uittredingen van €3,9 mln of 5% van het 
beheerde vermogen op 1 januari 2021. 

Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  

De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

In het beheer van het compartiment ligt de focus op stock-picking op basis van momentum, groei en kwaliteit. Na de twee 
bijzonder goede jaren 2019 en 2020 voor deze factoren bleven deze juist achter in het eerste halfjaar van 2021. De 
aankondiging van Pfizer en BioNTech op 9 november 2020 van een efficiënt vaccin tegen Covid-19 gaf de markten hoop dat de 
wereld weer zou gaan normaliseren. De achtergebleven sectoren, waarin het compartiment duidelijk onderwogen is, wisten 
hiervan sterk te profiteren. In het beheer hebben wij hierop ingespeeld door bijvoorbeeld de allocatie naar de sector 
basimaterialen te verhogen van 4,3% naar 14,6% en vervolgens weer af te bouwen naar 7,8%. De allocatie naar de sector 
industriële waarden werd verhoogd van 13,2% naar 16,7% en vervolgens weer afgebouwd naar 13,1%. Gezondheidszorg werd 
in eerste instantie afgebouwd van 8,5% naar 2,4% in maart en naar het einde van het eerste halfjaar weer sterk verhoogd naar 
18,1%. De sector informatietechnologie bleef de grootste met een gewicht van gemiddeld 29%. De onderweging (ongeveer 2%) 
van de sector energie en met name de sterke onderweging (ongeveer 8%) van de sector financiële waarden zijn 
verantwoordelijk voor de under-performance van het aandelenluik 

Qua aankoop van nieuwe posities focust dit compartiment op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. 
De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse focust op 
de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert ratings en rankings. Op basis van deze 
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gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koopmomenten worden gegenereerd met behulp van 
technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het relatieve koersverloop in vergelijking 
met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht. 

Aandelen die niet langer aan deze voorwaarden voldeden en/of onder het 200-daags Moving Average zakten worden in het 
algemeen verkocht om verder potentieel verlies uit te sluiten. Zo werden o.a. Solaria Energia y Medio Ambiente, National 
Beverage Corporation, Cintas, Tencent Holdings, Orsted, Kinsale, Mercadolibre, Encavis, Verisk, Blackrock, Scatec Solar, 
Entegris, Minth Group, Weimob, Sysmex, Neste Oyj, Perkinelmer, Servivenow, Tencent  Music Entertainment, Wuxi Biologics, 
Keyence, GMO Payment, Takara Bio, Nongfu Spring, New Oriental Education, Pagseguro Digital, THG, Norilsk Nickel, GDS 
Holdings, Niu Technologies, Nike, HDFC Bank, Whitbread, SVB Financial, Infosys, Sysmex, Netflix, Broadcom, Fiserv, Global 
Payments, GN Store Nord, KB Homes, De’Longhi, Marinemax, Vale, OZ Minerals, Adyen, Brunswick, FedEx, Ingersoll-Rand, 
Terex, Cleveland-Cliffs, Ashtead, Westen Digital verkocht in het eerste halfjaar van 2021. 

De vrijgekomen middelen werden vervolgens gespreid herbelegd in individuele aandelen. De individuele aandelen werden 
geselecteerd op basis van fundamentele kenmerken zoals de groei van de winst, omzet en kasstroom per aandeel. In de 
analyse wordt er ook rekening gehouden met de handelsvolumes van institutionele beleggers, sectorperformance en 
momentum van het aandeel. 

In het eerste halfjaar van 2021 werden o.a. Haidilao , Sika, IMCD, Ozon Holdings, Carl Zeiss Meditec, Apple, Microsoft, Takara 
Bio, Comet Holding, Nvidia, Selectquote, Canada Goose, Walt Disney, Whitbread, Carnival, DSV, Visa, Qorvo, Alphabet, 
Interpump, Sysmex, Exlservice Holdings, Avantor, Vale, GN Store Nord, Li NIng, Simply Good Foods, PPG Industries, Hermes 
International, Cleveland-Cliffs, Matador Resources, Avient, Marinemax, Intesa Sanpaolo, Pandora, Novo Nordisk, China Feihe, 
EQT, Aptiv, Petiq, Diamondback Energy, Bellring Brands, Prada, Lonza, Ganfeng Lithium, Generac Holdings, Hoya 
Corporation, Adobe, Sea Soitec, Intuitive Surgical, en Misumi gekocht. 

De topposities per 30 juni 2021 zijn, Vertiv Holdings, Alphabet C, Matador Resources, Simply Good Foods, Eurofins Scientific, 
Apple, Nvidia, Microsoft, Visa en Novo Nordisk. 

Inzake geografie is dit aandelenluik overwogen in Noord-Amerika en Europa. De regio’s Latijns-Amerika en Azië zijn significant 
onderwogen.   

Qua geografische spreiding vonden er wel enkele kleine verschuivingen doorgevoerd. Deze zijn echter het resultaat van de 
bottom-up aandelenselectie en niet van een top-down implementatie van een macrostrategie. Zo werd met name Europa 
verhoogd ten koste van Azië en in mindere mate Amerika. 

Obligaties 

Het eerste kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door stijgende inflatiezorgen als gevolg van het post-pandemisch economisch 
herstel, fiscale stimuli checks, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen te wijten aan Covid19-restricties. De 
Amerikaanse en Europese tienjarige rente steeg respectievelijk van 0,9% naar 1,7% en van -0,6% naar -0,1%. De laatste 
maanden koelden de inflatieverwachtingen en de termijnpremie terug af met een nieuwe dip in de lange termijn rentevoeten tot 
gevolg. 
De Amerikaanse inflatie-opstoot lijkt vooralsnog tijdelijk van aard met vooral extreme inflatiecijfers in componenten die gevoelig 
zijn aan de heropening van de economie: transport, tweedehandsauto’s, autoverzekeringen, vluchten en restaurants. De 
obligatiemarkten kijken voorlopig – net zoals de Fed - dwars door de huidige inflatiecijfers. Een aantal structurele deflatoire 
krachten ligt immers nog steeds op de loer wanneer de post-pandemie euforie wegebt: negatieve demografische groei, hoge 
schuldniveaus, technologische innovatie en lage groei in bankleningen als gevolg van een zwakke kredietvraag. 

Kwaliteitsvolle Investment Grade obligaties in EUR  evolueerden zwak tijdens de eerste jaarhelft. Europees staatspapier noteert 
-2,2% in het rood. Europese bedrijfsobligaties noteren quasi onveranderd. Investment grade papier kon – ondanks de hogere 
risicovrije rentes – nog profiteren van verdere compressie in de credit spreads. Deze spreads noteren momenteel bijna even 
laag als tijdens de dieptepunten van 2006 en 2007.  In de afwezigheid van recessiesignalen of geopolitieke shocks, kunnen 
deze lage niveaus enige tijd aanhouden. 

Global high yield obligaties presteerden beter dankzij kortere looptijden en sterke spread-compressie als gevolg van het macro-
economisch herstel met zeer beperkte faillissementen in het segment. De spread daalde verder van 4,28% naar 3,48%. 

Qua bedrijfsobligaties hebben wij een mix gekocht van voornamelijk hoge ratings en aangevuld met enkele hoogrentende 
obligaties Dit zijn veelal arbitrages waar er winst is genomen op obligaties met een beperkt of zelfs negatief rendement tot 
vervaldatum. Het alternatief heeft dan een betere rating of een hoger rendement. 

Voorbeelden zijn 0,654% Bank of America 2031, 1,625% Telecom Italia 2029, 1,875% Air France KLM 2025, 2,75% Banque 
Ouest Africaine Development 2033, 1,125% US Treasury 2031, 2,375% Renault 2026, 0,60% Italië 20310,75% Mondelez 2033, 
AUD 2,35% Verizon Communications 2028, NOK 1,75% European Investment Bank, USD 1,625% US Treasury 2031, 2,00% 
Roemenië 2032, 1,00% Erste Group Bank 2030 en 0,7% Republiek Philippijnen 2029. 

Verkocht werden o.a 0,50% Siemens Financieringsmaatschappi 2034, 7,00% Metalcorp 2022, 8,50% Trent Petroleum 2023, 
2,50% Volvo Car 2027, 1,375% Deutsche Telekom 2034, 1,00% Spanje 2050, 8,50% Amira 2023, 6,00% Groupama 2027, 
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3,00% Tikehau 2023, 1,625% Coca Cola HBC Fin 2031, 1,00% ArcelorMittal 2023, JPY 0,965% Berkshire Hathaway 2039, 
4,392% AXA perpetual, 0,625% Adidas 2035, 0,9% Harley Davidson 2024 en 1,30% Berkshire Hathaway 2024. 

Het obligatiefonds Nationale Nederlanden Asian High Yield werd in februari gekocht. 

6.1.8. Toekomstig beleid 

De momentumstrategie waarbij technisch zwakke aandelen worden verkocht en fundamenteel en markttechnisch sterke 
aandelen worden gekocht zal worden voortgezet. Op basis van analyse van geopolitieke ontwikkelingen, fiscaal en monetair 
beleid, macro-economische indicatoren en marktsentiment zal de asset-allocatie gewijzigd kunnen worden. Hier zullen wij actief 
inspelen op nieuwe opportuniteiten. 

In de portefeuille blijven wij hoofdzakelijk belegd in de sectoren technologie, gezondheidszorg, consumentengoederen en 
materialen. Energie, banken, vastgoed en nutsbedrijven blijven onderwogen. 

Conform het mandaat zal er qua rechtstreekse obligaties voornamelijk in Euro belegd blijven worden. Hierbij blijven wij 
hoofdzakelijk in investment-grade bedrijfsobligaties investeren, aangevuld met non-investment grade staats- en 
bedrijfsobligaties. 

6.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS6.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 71.914.625,88 66.555.609,19

Vaste ActivaI. 1.680,19
Oprichtings- en organisatiekostenA. 1.680,19

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 68.461.459,55 65.787.093,82
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 33.254.645,98 35.504.089,22
Andere schuldinstrumentenb.

Zonder « embedded » financiële derivatenb.2. 455.000,00
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 29.903.731,57 24.781.670,80
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 5.303.082,00 5.046.333,80

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 717.661,95 371.838,46
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 980.893,44 1.923.421,09
Fiscale tegoedenb. 18.382,13 14.891,68

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -281.613,62 -1.566.474,31

Deposito's en liquide middelenV. 2.735.103,06 39.393,33
Banktegoeden op zichtA. 2.735.103,06 39.393,33

Overlopende rekeningenVI. 401,32 355.603,39
Verkregen opbrengstenB. 263.828,27 495.221,58
Toe te rekenen kosten (-)C. -263.426,95 -139.618,19

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 71.914.625,88 66.555.609,19
KapitaalA. 65.968.240,36 70.481.799,48
Deelneming in het resultaatB. -56.212,55 307.416,86
Overgedragen resultaatC. 1.353.198,92 396.299,50
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 4.649.399,15 -4.629.906,65

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)



MC PATRIMOINEMERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

72

RESULTATENREKENING6.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 4.855.774,38 -4.563.380,30
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. -464.487,69 -2.511.106,58
Andere schuldinstrumentenb.

Zonder « embedded » financiële derivatenb.2. -62.000,00
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 1.898.762,22 655.514,09
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 866.801,35 -2.116.831,59
Wisselposities en -verrichtingenH.

Financiële derivatena.
Termijncontractenii. 2.089.041,68

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 465.656,82 -528.956,22

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 458.664,76 627.771,41
DividendenA. 127.444,65 133.357,86
IntrestenB.

Effecten/geldmarktinstrumentena. 345.841,07 519.014,52
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -5.837,78 -6.779,11
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -8.783,18 -17.821,86

Andere opbrengstenIII. 63.448,15 146,81
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 63.240,00

AndereB. 208,15 146,81

ExploitatiekostenIV. -728.488,14 -694.444,57
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -75.063,68 -54.635,07
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -11.133,21 -8.674,40
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
R
V

-528.471,48
-1.194,99

-517.138,80
-1.023,77

Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -12.355,08 -12.165,50
Administratiekosten (-)E. -1.878,86 -4.801,99
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -16.161,51 -7.192,53
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,07 -6.327,18
Diensten en diverse goederen (-)H. -14.820,31 -9.833,35
TaksenJ.

R
V

-26.665,13
-26,71

-22.087,49
-10,42

Andere kosten (-)K. -32.439,11 -50.554,07

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -206.375,23 -66.526,35
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 4.649.399,15 -4.629.906,65

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 4.649.399,15 -4.629.906,65

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS6.4. 

ADOBE INC 850 0,61%USD 0,58%585,64  419.760,52

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

ALPHABET INC -C- 350 1,09%USD 1,03%2.506,32  739.701,49
APPLE INC 5.850 0,99%USD 0,94%136,96  675.618,52
ARISTA NETWORKS INC 1.500 0,67%USD 0,64%362,31  458.272,20
AVANTOR - REGISTERED SHS 20.400 0,89%USD 0,85%35,51  610.847,46
BELLRING BRANDS INC 19.200 0,74%USD 0,71%31,34  507.401,97
COPART INC 3.200 0,52%USD 0,49%131,83  355.726,45
DIAMONDBACK ENERGY 7.000 0,81%USD 0,77%93,89  554.203,56
EXLSERVICE HOLDING 6.700 0,88%USD 0,83%106,26  600.338,98
GENERAC HOLDINGS INC 1.500 0,77%USD 0,73%415,15  525.107,51
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A- 33.000 1,12%USD 1,07%27,30  759.676,20
INTUITIVE SURGICAL 700 0,79%USD 0,75%919,64  542.834,98
IQVIA HOLDINGS INC 2.500 0,75%USD 0,71%242,32  510.835,65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.700 0,89%USD 0,85%154,41  611.963,07
MATADOR RESOURCES CO USD 24.000 1,06%USD 1,01%36,01  728.762,96
MICROSOFT CORP 2.900 0,97%USD 0,92%270,90  662.458,89
NVIDIA CORP 1.000 0,99%USD 0,94%800,10  674.677,46
PAYPAL HOLDINGS 2.350 0,84%USD 0,80%291,48  577.601,82
PETLQ INC -A- 12.500 0,59%USD 0,57%38,60  406.863,99
PLATF SPEC PROD --- REGISTERED SHS 24.700 0,71%USD 0,68%23,38  486.960,11
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2.900 0,68%USD 0,65%190,76  466.484,53
POLYONE - REGISTERED SHS 9.000 0,54%USD 0,52%49,16  373.083,73
QORVO INC 3.200 0,77%USD 0,73%195,65  527.936,59
THE SIMPLY GOOD FOODS CO 23.500 1,06%USD 1,01%36,51  723.488,49
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.500 0,74%USD 0,70%400,44  506.501,39
VISA INC -A- 3.300 0,95%USD 0,90%233,82  650.650,14

21,42% 20,38%14.657.758,66Verenigde Staten  14.657.758,66

DSV PANALPINA A/S 2.150 0,62%DKK 0,59%1.462,50  422.844,18
NOVO NORDISK 9.000 0,94%DKK 0,88%525,40  635.885,02
PANDORA 4.900 0,81%DKK 0,77%843,00  555.481,59

2,37% 2,24%1.614.210,79Denemarken  1.614.210,79

INTESA SANPAOLO 249.700 0,86%EUR 0,80%2,33  581.676,15
MONCLER SPA 8.800 0,73%EUR 0,70%57,06  502.128,00
PRADA SPA 78.200 0,73%HKD 0,70%58,95  500.558,12

2,32% 2,20%1.584.362,27Italië  1.584.362,27

LONZA GROUP (CHF) 780 0,68%CHF 0,65%655,80  466.633,83
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 405 0,76%CHF 0,72%1.401,50  517.795,57
SIKA - REGISTERED SHS 2.000 0,81%CHF 0,77%302,50  551.906,59

2,25% 2,14%1.536.335,99Zwitserland  1.536.335,99

LI NING CO 56.300 0,85%HKD 0,81%94,80  579.536,35
SEA -A- ADR REPR1 SHS 1.700 0,57%USD 0,55%274,60  393.641,96
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B- 177.600 0,76%HKD 0,72%27,00  520.679,73

2,18% 2,08%1.493.858,04Kaaiman Eilanden  1.493.858,04

HERMES INTERNATIONAL SA 375 0,67%EUR 0,64%1.228,50  460.687,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.000 0,77%EUR 0,74%132,68  530.720,00
SOITEC SA RGPT 2.600 0,71%EUR 0,67%185,90  483.340,00

2,15% 2,05%1.474.747,50Frankrijk  1.474.747,50

HOYA CORP 4.500 0,74%JPY 0,69%14.730,00  503.597,20
MISUMI GROUP 14.000 0,58%JPY 0,56%3.760,00  399.929,95
TOKYO ELECTRON LTD 1.350 0,72%JPY 0,69%48.080,00  493.135,51

2,04% 1,94%1.396.662,66Japan  1.396.662,66

EUROFINS SCIENTIFIC SE 7.250 1,02%EUR 0,97%96,40  698.900,00

Samenstelling van de activa op 30.06.216.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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L OCCITANE INTERNATIONAL 140.000 0,63%HKD 0,60%28,40  431.728,11
1,65% 1,57%1.130.628,11Luxemburg  1.130.628,11

ASML HOLDING NV 800 0,67%EUR 0,64%579,40  463.520,00
IMCD 3.200 0,63%EUR 0,60%134,10  429.120,00

1,30% 1,24%892.640,00Nederland  892.640,00

GANFENG LITHIUM CO., LTD. 49.100 0,90%HKD 0,86%116,00  618.448,34
0,90% 0,86%618.448,34China  618.448,34

CARL ZEISS MEDITEC AG 3.700 0,88%EUR 0,84%162,95  602.915,00
0,88% 0,84%602.915,00Duitsland  602.915,00

CELLNEX TELECOM SA 10.000 0,78%EUR 0,75%53,72  537.200,00
0,78% 0,75%537.200,00Spanje  537.200,00

BARCO - REGISTERED SHS 22.600 0,76%EUR 0,73%23,08  521.608,00
0,76% 0,73%521.608,00België  521.608,00

APTIV PLC 3.800 0,74%USD 0,70%157,33  504.135,26
0,74% 0,70%504.135,26Jersey  504.135,26

EQT AB 16.200 0,72%SEK 0,69%310,60  496.127,00
0,72% 0,69%496.127,00Zweden  496.127,00

OZON HOLDINGS PLC 9.200 0,66%USD 0,63%58,62  454.763,47
0,66% 0,63%454.763,47Cyprus  454.763,47

NORDIC VLSI 17.000 0,53%NOK 0,51%218,20  363.492,05
0,53% 0,51%363.492,05Noorwegen  363.492,05

NOMAD FOODS LTD 1.000 0,03%USD 0,03%28,27  23.838,43

43,68% 41,58%29.903.731,57AANDELEN  29.903.731,57

0,03% 0,03%23.838,43Maagdeneilanden (GB)  23.838,43

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRA MLP 20.000 1,80%EUR 1,71%61,55  1.231.000,00 0,37%
ISHARES STOXX EUR 600 IND G&S 20.000 2,15%EUR 2,06%73,84  1.476.800,00 0,35%

3,95% 3,77%2.707.800,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  2.707.800,00

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPD 26.000 1,83%EUR 1,74%48,16  1.252.160,00 0,98%

5,78% 5,51%3.959.960,00ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 3.959.960,00

5,78% 5,51%3.959.960,00AANDELEN-ICB'S  3.959.960,00

1,83% 1,74%1.252.160,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  1.252.160,00

AT&T INC  1.80 19-39 14/09A 1.000.000 1,51%EUR 1,43%102,72%  1.027.240,00
BANK OF AMERICA      FL.R   20-31 26/10A 900.000 1,30%EUR 1,24%99,12%  892.044,00
EXXON MOBIL CORP  1.408 20-39 26/06A 750.000 1,08%EUR 1,03%98,76%  740.733,75
HP INC    3.4000 20-30 17/06S 600.000 0,79%USD 0,75%107,10%  541.844,17
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75 21-33 17/03A 700.000 1,00%EUR 0,95%98,10%  686.682,50
PEPSICO INC    0.4000 20-32 09/10A 1.000.000 1,44%EUR 1,37%98,76%  987.585,00
PEPSICO INC    2.1500 17-24 06/05S 1.500.000 1,54%CAD 1,46%102,82%  1.050.296,22
UNITED STATES TREASUR 1.625 21-31 15/05S 1.200.000 1,50%USD 1,43%101,43%  1.026.356,57
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S 1.400.000 1,45%USD 1,38%83,95%  991.098,53
VERIZON COMMUNICATION 2.35 21-28 23/03S 1.100.000 1,02%AUD 0,97%100,52%  700.009,18

12,63% 12,01%8.643.889,92Verenigde Staten  8.643.889,92

ACCOR SA  1.25  17-24 25/01A 700.000 1,07%EUR 1,02%104,85%  733.960,50
AIR FRANCE KLM 1.875 20-25 16/01A 600.000 0,83%EUR 0,79%94,21%  565.281,00
BNP PARIBAS FL.R  4.032 14-XX 25 400.000 0,66%EUR 0,63%113,24%  452.966,00
CREDIT LOGEMENT       FL.R  17-29 28/11A 700.000 1,05%EUR 1,00%103,11%  721.794,50
EUROFINS SCIENTIFIC  FL.R 15-XX 29/04A 600.000 0,94%EUR 0,90%107,56%  645.381,00
GROUPAMA SA  6.00  17-27 23/01A 400.000 0,74%EUR 0,70%125,98%  503.930,00
LA MONDIAL PERPETUAL  FL.R  13-44 25/04A 400.000 0,68%EUR 0,65%116,84%  467.342,00
RCI BANQUE SA 1.1250 20-27 15/01A 400.000 0,60%EUR 0,58%103,39%  413.572,00
RENAULT SA  2.375 20-26 25/05S 1.200.000 1,79%EUR 1,69%101,60%  1.219.242,00

8,36% 7,96%5.723.469,00Frankrijk  5.723.469,00

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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INFRASTRUTTURE       1.6250 20-28 20/10A 600.000 0,89%EUR 0,85%101,94%  611.661,00
ITALY  0.6 21-31 01/08S 700.000 1,00%EUR 0,95%97,91%  685.358,95
ITALY  0.95 20-30 01/08S 750.000 1,12%EUR 1,06%102,22%  766.657,50
TELECOM ITALIA 1.6250 21-29 18/01A 500.000 0,72%EUR 0,69%98,55%  492.772,50

3,73% 3,55%2.556.449,95Italië  2.556.449,95

CE CREDIT MANAGEMENT IN 6.5 19-24 28/06S 800.000 0,88%EUR 0,83%75,00%  600.000,00
COCA-COLA HBC FIN    1.625 19-31 15/05A 400.000 0,64%EUR 0,61%110,26%  441.042,00
RABOBANK 1254A        FL.R  05-35 28/02A 400.000 0,69%EUR 0,65%117,42%  469.694,00
VOLKSWAGEN INTL FIN  FL.R 15-XX 20/03A 700.000 1,12%EUR 1,08%109,95%  769.653,50

3,33% 3,17%2.280.389,50Nederland  2.280.389,50

COCA-COLA EUROPEAN  0.70 19-31 12/09A 750.000 1,10%EUR 1,05%99,91%  749.351,25
EBRD                   6.00 17-23 24/07A 35.000.000 0,59%RUB 0,56%99,40%  401.582,46
HSBC HOLDINGS PLC     FL.R 20-26 18/04S 500.000 0,62%USD 0,59%101,43%  427.643,56

2,31% 2,20%1.578.577,27Verenigd Koninkrijk  1.578.577,27

SINGTEL GROUP T      2.3750 19-29 28/08S 750.000 0,95%USD 0,91%103,37%  653.734,51
TEMASEK FINANCIAL I  0.5000 19-31 20/11A 770.000 1,14%EUR 1,08%100,51%  773.911,60

2,09% 1,99%1.427.646,11Singapore  1.427.646,11

BIL                   1.5   18-23 28/09A 500.000 0,75%EUR 0,72%103,09%  515.435,00
EUROPEAN INVESTMENT  1.7500 20-25 13/03A 7.500.000 1,10%NOK 1,04%101,91%  748.963,74

1,85% 1,76%1.264.398,74Luxemburg  1.264.398,74

BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A 1.200.000 1,84%EUR 1,75%104,75%  1.257.036,00
1,84% 1,75%1.257.036,00Togo  1.257.036,00

INFINEON TECHNOLOGIES  FL.R 19-XX 01/04A 1.000.000 1,54%EUR 1,47%105,26%  1.052.565,00
STEILMANN             7.00  15-17 09/03A 50.000 0,00%EUR 0,00%2,29%  1.143,25
STEILMANN BFP      (DEFAULT)14-18 23/09A 50.000 0,00%EUR 0,00%0,74%  371,25

1,54% 1,47%1.054.079,50Duitsland  1.054.079,50

ROMANIA  2.00   20-32 28/01A 1.000.000 1,48%EUR 1,41%101,35%  1.013.505,00
1,48% 1,41%1.013.505,00Roemenië  1.013.505,00

ERSTE GROUP BANK AG   FL.R 19-30 10/06A 900.000 1,33%EUR 1,26%100,99%  908.901,00
1,33% 1,26%908.901,00Oostenrijk  908.901,00

PHILIPPINES  0.70   20-29 03/02A 900.000 1,31%EUR 1,25%99,64%  896.751,00
1,31% 1,25%896.751,00Filippijnen  896.751,00

NOKIA OYJ  2.00   19-26 11/03A 750.000 1,16%EUR 1,10%105,74%  793.076,25
1,16% 1,10%793.076,25Finland  793.076,25

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A 650.000 0,98%EUR 0,94%103,64%  673.656,75
0,98% 0,94%673.656,75Saoedi-Arabië  673.656,75

INTL CONSOLIDATED  0.5000 19-23 04/07A 600.000 0,85%EUR 0,81%97,39%  584.328,00
0,85% 0,81%584.328,00Spanje  584.328,00

AKER ASA    FL.R  19-24 22/11Q 5.000.000 0,70%NOK 0,67%98,16%  480.945,43
0,70% 0,67%480.945,43Noorwegen  480.945,43

UKRAINE  4.375 20-30 27/01A 500.000 0,68%EUR 0,65%93,66%  468.322,50
0,68% 0,65%468.322,50Oekraïne  468.322,50

TENCENT HOLDINGS LTD 2.39 20-30 03/06S 350.000 0,43%USD 0,41%99,61%  293.980,52

46,60% 44,36%31.899.402,44OBLIGATIES  31.899.402,44

0,43% 0,41%293.980,52Kaaiman Eilanden  293.980,52

NN (L) SICAV - NN (L) ASIAN HIGH YIELD 150 1,25%EUR 1,19%5.711,49  856.723,50 0,31%

ANDERE EFFECTEN

1,25% 1,19%856.723,50OBLIGATIES-ICB'S  856.723,50

1,25% 1,19%856.723,50Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  856.723,50

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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H2O ALLEGRO SP I 10 0,71%EUR 0,68%48.639,85  486.398,50 0,17%

1,96% 1,87%1.343.122,00ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 1.343.122,00

0,71% 0,68%486.398,50AANDELEN-ICB'S  486.398,50

0,71% 0,68%486.398,50Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  486.398,50

CE CREDIT MNGT IV B.V.6.00  17-22 04/08Q 600.000 0,74%EUR 0,70%85,00%  510.000,00
SIEMENS FINANCIERING 0.50 19-34 05/09A 300.000 0,44%EUR 0,42%99,76%  299.286,00

1,18% 1,12%809.286,00Nederland  809.286,00

MARKS SPENCER      3.7500 20-26 19/05A 450.000 0,80%GBP 0,76%104,15%  545.957,54

1,98% 1,88%1.355.243,54OBLIGATIES  1.355.243,54

0,80% 0,76%545.957,54Verenigd Koninkrijk  545.957,54

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 95,20%68.461.459,55

CACEIS 3,80%EUR 2.735.103,06
Banktegoeden op zicht 3,80%2.735.103,06

3,80%2.735.103,06DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

1,00%717.661,95OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

0,00%401,32ANDERE  

100,00%71.914.625,88TOTAAL NETTO-ACTIEF  

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)6.4.2.

Per land
België 0,76%
China 0,90%
Cyprus 0,66%
Denemarken 2,36%
Duitsland 4,58%
Filippijnen 1,31%
Finland 1,16%
Frankrijk 10,51%
Ierland 3,63%
Italië 6,05%
Japan 2,04%
Jersey 0,74%
Kaaiman Eilanden 2,61%
Luxemburg 4,75%
Maagdeneilanden (GB) 0,03%
Nederland 5,82%
Noorwegen 1,23%
Oekraïne 0,68%
Oostenrijk 1,33%
Roemenië 1,48%
Saoedi-Arabië 0,98%
Singapore 2,09%
Spanje 1,64%
Togo 1,84%
Verenigd Koninkrijk 3,81%
Verenigde Staten 34,05%
Zweden 0,72%
Zwitserland 2,24%
TOTAAL 100,00%
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Per sector
Automobielindustrie 3,04%
Banken en financiële instellingen 7,88%
Beleggingsvennootschappen 7,75%
Bureaubenodigdheden en computers 2,89%
Chemie 2,92%
Distributie en detailhandel 1,64%
Diverse consumptiegoederen 0,81%
Diverse diensten 2,74%
Diverse handelsmaatschappijen 0,63%
Diverse sectoren 1,09%
Elektronica en halfgeleiders 6,66%
Elektrotechniek en elektronica 1,67%
Holdings en financiële maatschappijen 11,74%
Horeca 1,07%
Internet en Internetdiensten 6,52%
Landbouw- en voedingsindustrie 6,87%
Landen en centrale overheid 9,54%
Lucht- en ruimtevaartindustrie 0,85%
Non-ferro metalen 0,90%
Petroleum 2,96%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 5,59%
Supranationaal 2,42%
Telecommunicatie 6,08%
Textiel en kleding 2,14%
Vervoer 1,44%
Verzekeringsmaatschappijen 1,42%
Volksgezondheids- en sociale diensten 0,74%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)6.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

65.281.202,33
68.616.229,94

133.897.432,27

3.577.286,44
7.004.814,81

10.582.101,25

71.350.371,45

1ste HALFJAAR

172,83%
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Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde6.4.4. 

R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 116,72 111,4285.443 102.57771.377 44.224 9.634.620,92 11.643.712,837.647.825,79 4.818.310,73387.460 272.254 75.558.177,48659.714
2020 121,10 112,4460.070 90.66420.321 50.610 6.868.980,09 10.066.332,022.155.198,60 5.424.384,37356.866 241.965 70.421.604,80598.831

01.01.21 - 30.06.21 129,22 120,2919.268 37.8135.588 18.665 2.415.724,35 4.701.005,54655.569,69 2.170.453,52338.321 228.888 71.250.976,81567.208

V

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
21.10.19 - 31.12.19 2.240 225.040,60 102,252.240 229.039,10

2020 1.813 1.510 177.792,46 145.626,95 106,632.543 271.150,30
01.01.21 - 30.06.21 4.440 1.205 505.992,40 133.355,75 114,865.778 663.649,07

Rendementen6.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 5 jaar (in % en berekend in EUR):

Jaarlijks rendement
R

Kapitalisatie

20212020201920182017

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

11
.4

7.
1

-0
.3

-4
.6

17
.8
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MC PATRIMOINE 

1 jaar 3 jaar 5 jaar

17,78%
(in EUR)

3,88%
(in EUR)

5,98%
(in EUR)

Deelbewijs Deelbewijs Deelbewijs

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Jaarlijks rendement
V

Kapitalisatie

20212020201920182017

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

19
.2

1 jaar

19,19%
(in EUR)

Deelbewijs

Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :
Kapitalisatie

*
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 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6282445467) : 1,94%
- Distributie-aandeel "R" (BE6291049177) : 1,95%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308993169) : 1,41%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten6.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens6.4.7. 

NOTA 1 - Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

De rubriek « II. A. a. Obligaties » bevat niet alleen obligaties op lange termijn maar ook obligaties op korte termijn die binnen de 397
dagen vervallen: 

Isin code Benaming Vervaldatum

DE000A12UAE0 STEILMANN BFP      (DEFAULT)14-18 23/09A 23.09.18
DE000A14J4G3                                      STEILMANN  7.00  15-17 09/03A 09.03.17

Omdat de positie relatief klein is van de hierboven vermelde obligaties van Steilmann Boecker, werd door de beheerder besloten de
positie voorlopig in portefeuille te houden en dit tot de faling wordt afgewerkt en de opbrengsten hieruit ontvangen worden.

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
29-03-21 MC PATRIMOINE 63.240,00

NOTA 3 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 4 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:
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NOTA 5 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% 
voor aandelenklasse R en 1,00% voor aandelenklasse V op jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke 
performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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7. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MC QUARTZ BALANCED FOF 

7.1. BEHEERVERSLAG 
7.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 21 april 2006 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

7.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

7.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De doelstelling van het compartiment bestaat erin een wereldwijd gediversifieerde portefeuille samen te stellen die voor 
minstens 50% bestaat uit rechten van deelneming van andere collectieve beleggingsinstellingen (ICB) de overige beleggingen 
kunnen bestaan uit individuele aandelen, obligaties of cash. 

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

7.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

7.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

7.1.6. Index en benchmark 

De volgende drie indexen: 40% van de return van de MSCI Europe +10% van de return van de MSCI World +50% van de return 
van de SBWGB World Bonds index. Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet 
voor de samenstelling van de portefeuille. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / MC Balanced FoF’. 

7.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 112,20 EUR ten opzichte van 104,24 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste half jaar van 2021 een resultaat van 7,64%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 72,83 EUR ten opzichte van 67,66 EUR op 
31 december 2020. Geen coupon. Deze distributieaandelen realiseerden in het eerste half jaar van 2021 een resultaat van 
7,64%.  

De benchmark kende een stijging van 6,85%. De out-performance valt toe te schrijven aan een overweging in aandelen en de 
goede prestaties van MC Equities DBI, MC Patrimoine en Capitam. 

Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  

De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 
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Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

In januari werd een deel van de beschikbare liquiditeiten verder belegd in MC Global Growth Equity Fund, Merit Care en MC 
Patrimoine. In februari werden Vector Flexible en Montlake Butler Credit Opportunities verkocht. De opbrengst werd herbelegd 
in Capitam en drie ETF’s : iShares MSCI China, Lyxor EURStoxx600 Banks en SPDR World Materials. 

7.1.8. Toekomstig beleid 

De performance van de onderliggende beleggingsfondsen zal opgevolgd worden. Fondsen die achterblijven op de 
verwachtingen zullen gearbitreerd worden fondsen die naar mening van beheerder beter inspelen op de volatiele markten. 
Gezien de beperkte omvang van de portefeuille zal het aantal transacties naar verwachting beperkt blijven. 

7.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS7.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 3.343.827,80 3.266.290,31

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 3.355.195,10 3.135.580,70
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 3.355.195,10 3.135.580,70

Deposito's en liquide middelenV. 1.693,18 143.086,65
Banktegoeden op zichtA. 1.693,18 143.086,65

Overlopende rekeningenVI. -13.060,48 -12.377,04
Toe te rekenen kosten (-)C. -13.060,48 -12.377,04

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 3.343.827,80 3.266.290,31
KapitaalA. 3.115.884,06 3.659.260,17
Deelneming in het resultaatB. -3.935,60 10.679,27
Overgedragen resultaatC. -9.175,87 1.406,12
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 241.055,21 -405.055,25

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING7.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 276.473,64 -360.476,02
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 276.473,64 -360.476,02

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. -289,98 -675,46
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -289,98 -675,46

Andere opbrengstenIII. 2.620,47
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 2.412,30

AndereB. 208,17

ExploitatiekostenIV. -37.748,92 -43.903,77
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -454,73 -114,00
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -81,37 -86,85
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera. -8.205,97 -12.878,23
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -7.362,14 -6.461,82

Administratiekosten (-)E. -88,27 -1.965,38
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -2.919,40 -7.812,74
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,03 -6.384,38
Diensten en diverse goederen (-)H. -9.356,84 -5.043,82
TaksenJ. 413,01 -636,65
Andere kosten (-)K. -1.415,18 -2.519,90

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -35.418,43 -44.579,23
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 241.055,21 -405.055,25

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 241.055,21 -405.055,25

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS7.4. 

ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF 12.500 2,04%EUR 2,05%5,48  68.500,00 0,00%

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 5.000 2,73%EUR 2,74%18,32  91.600,00 0,01%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPD 1.800 2,60%EUR 2,61%48,52  87.336,00 0,07%

7,37% 7,40%247.436,00ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 247.436,00

7,37% 7,40%247.436,00AANDELEN-ICB'S  247.436,00

7,37% 7,40%247.436,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  247.436,00

H2O ALLEGRO SP I 2 2,90%EUR 2,91%48.639,85  97.279,70 0,03%

ANDERE EFFECTEN

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND RC 4.300 18,00%EUR 18,06%140,47  604.021,00 0,91%
MERIT CAPITAL GLOBAL INVEST.MC EQ.DBI RC 5.000 19,06%EUR 19,12%127,82  639.100,00 1,50%
MERIT K GLB INV CARE FD -R- 2.927 16,92%EUR 16,98%193,98  567.827,18 0,92%

56,88% 57,07%1.908.227,88AANDELEN-ICB'S  1.908.227,88

56,88% 57,07%1.908.227,88Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  1.908.227,88

MC PATR -R- CAPITALISATION 4.609 17,79%EUR 17,85%129,51  596.915,22 0,83%
MERIT K GBL INV VAR CAPITAM CAP 3.400 17,96%EUR 18,02%177,24  602.616,00 3,62%

92,63% 92,94%3.107.759,10ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 3.107.759,10

35,75% 35,87%1.199.531,22GEMENGDE-ICB'S  1.199.531,22

35,75% 35,87%1.199.531,22Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  1.199.531,22

Samenstelling van de activa op 30.06.217.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 100,34%3.355.195,10

CACEIS 0,05%EUR 1.693,18
Banktegoeden op zicht 0,05%1.693,18

0,05%1.693,18DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

0,00%0,00OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

-0,39%-13.060,48ANDERE  

100,00%3.343.827,80TOTAAL NETTO-ACTIEF  

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)7.4.2.

Per land
België 89,73%
Ierland 4,64%
Luxemburg 2,73%
Verenigd Koninkrijk 2,90%
TOTAAL 100,00%

Per sector
Beleggingsvennootschappen 100,00%
TOTAAL 100,00%
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Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)7.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

581.294,00
608.092,35

1.189.386,35

163.421,45
163.421,45

3.280.469,63

1ste HALFJAAR

31,27%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde7.4.4. 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van het compartiment
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 4.000.975,54 108,50 70,698.328 2.113 907.156,51 153.428,9238.89133.108 5.783
2020 3.266.194,04 104,24 67,664.3251 1.855 450.276,6464,99 120.157,9032.71228.783 3.929

01.01.21 - 30.06.21 3.343.827,80 112,20 72,831.530 163.421,4531.18227.253 3.929
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Rendementen7.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe” (40%), “MSCI World” (10%) en “SBWGB World Bonds Index” (50%).

Jaarlijks rendement

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

15,90%
(in EUR)

10,74%
(in EUR)

1,39%
(in EUR)

4,94%
(in EUR)

1,91%
(in EUR)

3,74%
(in EUR)

1,40%
(in EUR)

4,83%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel (BE0946062214) : 4,21%
- Distributie-aandeel (BE0946061208) : 4,08%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten7.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens7.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
26-01-21 MC QUARTZ BALANCED FOF 770,15

27-01-21 MC QUARTZ BALANCED FOF 770,15

27-05-21 MC QUARTZ BALANCED FOF 872,00

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Taksen

De rubriek « IV. J. Taksen » van de resultatenrekening is positief omdat de ICB-Taks voor het aanslagjaar 2020, betaald in 2021, lager
was dan de bestaande provisie; het verschil is tegengedraaid geweest.

NOTA 4 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 5 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% op
jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment
zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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8. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
MERIT CARE FUND 

8.1. BEHEERVERSLAG 
8.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 31 augustus 2012 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse IC: 31 augustus 2012 tegen de prijs van 1.000,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse V: 19 november 2019 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

Wat betreft de aanpassing van de V-share inschrijvingsprijs. 

De financiële agent CACEIS Belgium heeft tezamen met de distributeur Merit Capital een andere initiële inschrijvingsprijs 
besloten dan diegene die in de prospectus was voorzien. Het prospectus zal in de toekomst aangepast worden om de juiste 
initiële inschrijvingsprijs op te nemen. 

8.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

8.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op lange termijn kapitaalaangroei bereiken door te investeren in 
beursgenoteerde individuele Europese en Amerikaanse aandelen.  

Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, liquide aandelen wereldwijd worden belegd zonder sectorale 
beperking. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het dalingsrisico van deze aandelen. Het dalingsrisico van de aandelen 
wordt vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.  

Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het neerwaartse koersrisico in dalende marktomstandigheden om de relatieve 
volatiliteit te detecteren in dergelijke marktomstandigheden. Daarnaast wordt gekeken naar het risico in extreme 
marktomstandigheden en de verdeling van het mogelijke verlies in dergelijke extreme omstandigheden. Ook wordt rekening 
gehouden met de contributie van een aandeel tot het portefeuillerisico in zijn geheel. 

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

8.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

8.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

8.1.6. Index en benchmark 

50% van de return van de MSCI Europe minimum volatility (in EUR) en 50% van de return van de MSCI USA minimum volatility 
(in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van 
de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan dan ook afwijken van de benchmark. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / Merit Care Fund’. 

8.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 193,51 EUR ten opzichte van 178,81 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 8,22%. 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 30 juni 2021 bedroeg 2.113,46 EUR ten opzichte van 1.943,63 
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 8,74%. 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 30 juni 2021 bedroeg 104,16 EUR ten opzichte van 95,93 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een resultaat van 8,58%. 
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De benchmark kende een stijging van 11,81%. De portefeuille is achtergebleven op de benchmark doordat de factor “low 
volatility” in deze periode achter gebleven is op andere factoren zoals dividend, waarde en kwaliteit. De maximale aanpassing 
van 10% van de AUM per maand is te restrictief in snel wijzigende marktomstandigheden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in 
het kwantitatieve model. 

Het compartiment werd in het eerste halfjaar van 2021 geconfronteerd met belangrijke netto-uittredingen van €6,6 mln of 10% 
van het beheerde vermogen op 1 januari 2021.  

Op 30 juni 2021 werd 50,4% belegd in de Verenigde Staten en 49,6% in Europa. Het kwantitatief model tracht een gelijk risico 
te nemen in beide regio’s. Hier dus geen veranderingen. 

In juni werd het kwantitatieve model aangepast. Naast risico-factoren om het neerwaarts risico en volatiliteit te beperken wordt 
er nu ook rekening gehouden met factoren kwaliteit, waarde en momentum. Ook werd het maximale aantal aandelen van 40 
losgelaten. De portefeuille zal nu bestaan uit ongeveer 50-60 aandelen. De sector-allocatie zal ook minder afwijken van de 
benchmark. Hierdoor geen concentratie naar enkele sectoren met het maximale gewicht van 20%. De beperking dat er 
maximaal 5% van de AUM per maand gekocht en verkocht mag worden is losgelaten.  

Per 30 juni 2021 zijn de belangrijkste vijf sectoren die in het Merit Care fonds: gezondheidszorg (16,7%), Informatie technologie 
(15,9%), non-cyclische consumentengoederen (11,5%), telecommunicatie (10,0%) en industrie (9,9%).  

Per 30 juni 2021 zijn de belangrijkste posities Dollar General, Target Group, Novartis, Johnson & Johnson, Danaher Group, 
Kuenhe & Nagel, Apple, Microsoft, Novo Nordisk en Hermes International. Air Liquide, Partners Group en Sanofi. . 

De belangrijkste aankopen in het eerste halfjaar van 2021 waren Monster Beverage Group, Synopsys, Kuenhe & Nagel, Yum 
China Holdings, Givaudan, Procter & Gamble, Crowdstrike, Arthur J. Callagher, Microsoft, Verizon Communications, Walmart, 
UPS, Oracle, LVMH, Accenture, Ahold Delhaize, Investor, AMD, Sanofi, Hermes International, Geberit en Nestle. 

De belangrijkste verkopen in deze periode waren Unilever, Regeneron,  Marsh & McLennan, WEC Energy Group, Orange, Xcel 
Energy, Southern Co, Coloplast, Monster Beverage, Eli Lilly, Kimberly Clark, Dollar General, Colgate-Palmoliv, American Water 
Works, Prosus, Kerry Group, Ocado Group, Endesa, Coloplast, Novartis, en Swisscom. 

8.1.8. Toekomstig beleid 

Het toekomstig beleid is afhankelijk van een risicoanalyse. Deze risicoanalyse gebeurt vanuit een kwantitatieve benadering. 
Naast risico-factoren om het neerwaarts risico en volatiliteit te beperken wordt er ook rekening gehouden met factoren kwaliteit, 
waarde en momentum. De portefeuille zal nu bestaan uit ongeveer 50-60 aandelen. Op termijn moet de focus op lage volatiliteit 
en het optimaliseren van de covariantie van verschillende aandelen resulteren in een fonds dat een outperformance ten 
opzichte van de wereldindex kan realiseren. 

8.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS8.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 61.647.538,85 72.538.641,31

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 57.133.423,98 67.122.913,85
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 57.133.423,98 67.122.913,85

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. 299.141,50 -148.452,31
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 102.092,88 148.683,42
Fiscale tegoedenb. 288.966,08 215.468,12

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -91.917,46 -512.603,85

Deposito's en liquide middelenV. 4.420.502,20 5.713.084,76
Banktegoeden op zichtA. 4.420.502,20 5.713.084,76

Overlopende rekeningenVI. -205.528,83 -148.904,99
Toe te rekenen kosten (-)C. -205.528,83 -148.904,99

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 61.647.538,85 72.538.641,31
KapitaalA. 56.914.889,00 78.407.726,91
Deelneming in het resultaatB. -74.895,26 176.327,50
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 4.807.545,11 -6.045.413,10

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING8.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 4.480.959,41 -6.312.706,66
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 3.712.945,81 -6.205.594,97
Wisselposities en -verrichtingenH.

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 768.013,60 -107.111,69

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 880.065,93 955.115,20
DividendenA. 985.898,22 1.146.750,95
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -12.163,42 -18.132,41
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -93.668,87 -173.503,34

Andere opbrengstenIII. 9.512,25
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 9.200,00

AndereB. 312,25

ExploitatiekostenIV. -562.992,48 -687.821,64
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -49.918,46 -36.468,13
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -10.445,99 -9.437,03
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
IC
R
V

-29.984,97
-373.833,54

-405,92

-29.003,98
-487.210,04

-168,01
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -15.523,80 -16.917,03

Administratiekosten (-)E. -1.575,90 -4.921,45
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -15.222,08 -7.315,29
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,07 -6.327,85
Diensten en diverse goederen (-)H. -14.357,73 -9.856,36
TaksenJ.

IC
R
V

-553,08
-18.096,25

-2,01

-475,87
-24.628,98

-4,61
Andere kosten (-)K. -24.794,68 -55.087,01

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) 326.585,70 267.293,56
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 4.807.545,11 -6.045.413,10

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 4.807.545,11 -6.045.413,10

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS8.4. 

ABBOTT LABORATORIES 10.938 1,87%USD 1,73%115,93  1.069.265,82

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

ACTIVISION BLIZZARD 12.345 1,74%USD 1,61%95,44  993.512,78
ADVANCED MICRO DEVICES INC 14.653 2,03%USD 1,88%93,93  1.160.600,63
AMPHENOL -A- 14.816 1,50%USD 1,39%68,41  854.677,93
APPLE INC 10.853 2,19%USD 2,03%136,96  1.253.416,71
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO 9.431 1,95%USD 1,81%140,08  1.114.001,59
BERKSHIRE HATHAWAY -B- 3.502 1,44%USD 1,33%277,92  820.706,50
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I 7.431 1,77%USD 1,64%161,53  1.012.167,49
DANAHER CORP 5.639 2,23%USD 2,07%268,36  1.276.062,10
DOLLAR GENERAL 8.261 2,65%USD 2,45%216,39  1.507.376,50
ELI LILLY & CO 5.918 2,00%USD 1,86%229,52  1.145.374,28
EQUINIX INC 1.304 1,54%USD 1,43%802,60  882.528,38
EVERSOURCE ENERGY 14.571 1,73%USD 1,60%80,24  985.898,51
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 9.633 1,80%USD 1,67%126,60  1.028.364,79
HORMEL FOODS CORP 17.277 1,22%USD 1,13%47,75  695.654,57
JOHNSON & JOHNSON 9.262 2,25%USD 2,09%164,74  1.286.636,21
MARSH MCLENNAN COS 8.559 1,78%USD 1,65%140,68  1.015.330,23
MICROSOFT CORP 5.447 2,18%USD 2,02%270,90  1.244.280,55
NEWMONT CORPORATION 11.951 1,12%USD 1,04%63,38  638.716,91
NEXTERA ENERGY 16.525 1,79%USD 1,66%73,28  1.021.124,88
ORACLE CORP 16.482 1,89%USD 1,75%77,84  1.081.844,07
PAYCHEX INC 11.656 1,85%USD 1,71%107,30  1.054.632,60
PROCTER & GAMBLE CO 8.793 1,75%USD 1,62%134,93  1.000.454,92
T MOBILE USA INC 8.272 1,77%USD 1,64%144,83  1.010.231,69
TARGET CORP 7.383 2,63%USD 2,44%241,74  1.504.988,97
UNITED PARCEL SERVICE INC 6.486 1,99%USD 1,85%207,97  1.137.442,80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 23.843 1,97%USD 1,83%56,03  1.126.505,85
WALMART INC 7.223 1,50%USD 1,39%141,02  858.915,14

52,13% 48,32%29.780.713,40Verenigde Staten 29.780.713,40

GEBERIT AG 1.618 1,79%CHF 1,66%694,00  1.024.349,57
GIVAUDAN SA REG.SHS 225 1,55%CHF 1,43%4.303,00  883.210,18
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 4.421 2,23%CHF 2,07%316,60  1.276.855,14
NESTLE SA REG SHS 8.154 1,50%CHF 1,39%115,22  857.055,17
NOVARTIS AG REG SHS 17.066 2,31%CHF 2,13%84,32  1.312.721,33
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 559 1,25%CHF 1,16%1.401,50  714.685,73
SWISSCOM SHS NOM 2.384 2,01%CHF 1,86%528,20  1.148.721,77
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT 2.033 1,20%CHF 1,12%371,20  688.423,28

13,84% 12,82%7.906.022,17Zwitserland 7.906.022,17

AIR LIQUIDE SA 4.980 1,29%EUR 1,19%147,66  735.346,80
HERMES INTERNATIONAL SA 967 2,08%EUR 1,93%1.228,50  1.187.959,50
L'OREAL SA 1.855 1,22%EUR 1,13%375,80  697.109,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.513 1,75%EUR 1,62%661,30  1.000.546,90
SANOFI 13.122 2,03%EUR 1,88%88,36  1.159.459,92

8,37% 7,75%4.780.422,12Frankrijk 4.780.422,12

DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 56.918 1,77%EUR 1,64%17,81  1.013.823,42
KNORR-BREMSE - BEARER SHS 9.544 1,62%EUR 1,50%97,00  925.768,00
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 5.853 1,24%EUR 1,15%121,45  710.846,85
SIEMENS HEALTHINEERS 20.991 1,91%EUR 1,77%51,68  1.084.814,88
SYMRISE AG 7.649 1,57%EUR 1,46%117,50  898.757,50

8,11% 7,52%4.634.010,65Duitsland 4.634.010,65

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 34.653 1,52%EUR 1,41%25,07  868.750,71
QIAGEN - REGISTERED 18.085 1,29%USD 1,20%48,38  737.796,02

2,81% 2,61%1.606.546,73Nederland 1.606.546,73

ELISA CORPORATION -A- 17.209 1,52%EUR 1,41%50,32  865.956,88

Samenstelling van de activa op 30.06.218.4.1. 

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief
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KONE -B- 10.500 1,26%EUR 1,17%68,80  722.400,00
2,78% 2,58%1.588.356,88Finland 1.588.356,88

ACCENTURE - SHS CLASS A 2.478 1,08%USD 1,00%294,79  615.979,10
KERRY GROUP -A- 6.392 1,32%EUR 1,22%117,80  752.977,60

2,40% 2,22%1.368.956,70Ierland 1.368.956,70

NOVO NORDISK 16.990 2,10%DKK 1,94%525,40  1.200.409,62
ORSTED 976 0,20%DKK 0,19%880,00  115.499,08

2,30% 2,13%1.315.908,70Denemarken 1.315.908,70

IBERDROLA  SA 105.843 1,90%EUR 1,76%10,28  1.088.066,04
1,90% 1,76%1.088.066,04Spanje 1.088.066,04

SNAM SPA 200.086 1,71%EUR 1,58%4,88  975.419,25
1,71% 1,58%975.419,25Italië 975.419,25

INVESTOR --- REGISTERED SHS -B- 36.239 1,23%SEK 1,14%197,25  704.806,03
1,23% 1,14%704.806,03Zweden 704.806,03

TESCO --- REGISTERED SHS 267.977 1,22%GBP 1,13%2,23  695.969,15
1,22% 1,13%695.969,15Verenigd Koninkrijk 695.969,15

ORKLA ASA 80.083 1,20%NOK 1,12%87,70  688.226,16

100,00% 92,68%57.133.423,98AANDELEN 57.133.423,98

1,20% 1,12%688.226,16Noorwegen 688.226,16

Benaming Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 92,68%57.133.423,98

CACEIS 7,17%EUR 4.420.502,20
Banktegoeden op zicht 7,17%4.420.502,20

7,17%4.420.502,20DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
0,49%299.141,50OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
-0,33%-205.528,83ANDERE

100,00%61.647.538,85TOTAAL NETTO-ACTIEF

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)8.4.2.

Per land
Denemarken 2,30%
Duitsland 8,11%
Finland 2,78%
Frankrijk 8,37%
Ierland 2,40%
Italië 1,71%
Nederland 2,81%
Noorwegen 1,20%
Spanje 1,90%
Verenigd Koninkrijk 1,22%
Verenigde Staten 52,13%
Zweden 1,23%
Zwitserland 13,84%
TOTAAL 100,00%
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Per sector
Biotechnologie 1,29%
Bouw en bouwmaterialen 1,79%
Bouw van machines en toestellen 5,12%
Bureaubenodigdheden en computers 2,19%
Chemie 4,41%
Distributie en detailhandel 9,51%
Diverse consumptiegoederen 1,75%
Diverse diensten 1,08%
Edelstenen en metalen 1,12%
Elektronica en halfgeleiders 3,53%
Energie en water 7,33%
Holdings en financiële maatschappijen 5,69%
Internet en Internetdiensten 7,66%
Landbouw- en voedingsindustrie 5,24%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 15,67%
Telecommunicatie 9,04%
Textiel en kleding 3,83%
Vastgoedmaatschappijen 2,79%
Vervoer 6,03%
Verzekeringsmaatschappijen 4,93%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)8.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

47.011.186,01
55.061.714,21

102.072.900,22

1.143.397,70
7.366.693,82
8.510.091,52

60.392.042,74

1ste HALFJAAR

154,93%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde8.4.4. 

IC

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
2019 3.319 1.302 6.088.493,95 2.423.274,15 2.037,735.054 10.299.133,04
2020 1 18 1.729,50 34.644,43 1.943,635.037 9.790.722,57

01.01.21 - 30.06.21 240 501.393,60 2.113,465.277 11.153.462,84
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R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
2019 111.082 39.747 19.689.156,51 7.141.088,21 189,28360.346 68.205.260,80
2020 45.538 108.557 8.163.266,61 19.203.988,84 178,81297.327 53.164.646,88

01.01.21 - 30.06.21 3.376 39.976 621.188,10 7.271.444,82 193,51260.727 50.453.454,66

V

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.
19.11.19 - 31.12.19 240 24.000,00 100,98240 24.235,55

2020 940 55 90.414,10 5.174,40 95,931.125 107.920,41
01.01.21 - 30.06.21 200 935 20.816,00 95.249,00 104,16390 40.621,35

Rendementen8.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar voor de klasse R - IC (in % en berekend in EUR):

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 5 jaar voor de klasse V (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility (in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility (in EUR)” (50%).

Jaarlijks rendement
IC
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1 jaar 3 jaar 5 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

11,64%
(in EUR)

17,18%
(in EUR)

7,66%
(in EUR)

9,85%
(in EUR)

6,11%
(in EUR)

8,12%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility (in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility (in EUR)” (50%).

Jaarlijks rendement
R

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

10,58%
(in EUR)

17,18%
(in EUR)

6,62%
(in EUR)

9,85%
(in EUR)

5,10%
(in EUR)

8,12%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:
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 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017

18.00%
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(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility (in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility (in EUR)” (50%).

Jaarlijks rendement
V

1 jaar

Deelbewijs Benchmark

11,26%
(in EUR)

17,20%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6241145687) : 0,95%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6241142650) : 1,90%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308995180) : 1,34%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten8.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens8.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
29-03-21 MERIT CARE FUND 9.200,00

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 4 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% voor
aandelenklasse R, 0,60% voor aandelenklasse IC en 1,00% voor aandelenklasse V op jaarbasis. Het niveau van de
beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen
mag maximaal 4,00% zijn.
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9. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
VALUE & DEFENSIVE 

9.1. BEHEERVERSLAG 
9.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 31 mei 2010 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 
Aandelenklasse V: 4 juni 2019 tegen de prijs van 1.000,00 EUR per deelbewijs. 

9.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

9.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

Het compartiment richt zich op een evenwichtige samenstelling van een portefeuille die wordt opgebouwd uit de activaklassen, 
bedrijfs- en overheidsobligaties, vastgoed- en geldbeleggingen, waarmee koopkrachtvastheid op lange termijn wordt 
nagestreefd. Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van fundamentele 
inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s. Deze fundamentele inzichten zijn gebaseerd op de 
verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en bedrijfsobligaties, 
marktliquiditeit en de economische conjunctuur. Dergelijke wijzigingen worden wekelijks doorgevoerd, voor zover de voorziene 
wijziging een aanpassing vereist van meer dan 1% van de totale portefeuille.  

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

9.1.4. Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

9.1.5. Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

9.1.6. Index en benchmark 

1/3 van de return van de JP Morgan Government bonds op 3 jaar in EUR, 1/3 van de return van de Iboxx EUR Corp TR in EUR 
en 1/3 van de return van de Barclays Capital US credit TR in USD. Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening 
van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan afwijken 
van de benchmark. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / Value & Defensive’.  

9.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 118,50 EUR ten opzichte van 110,52 EUR 
op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in de eerste helft van 2021 een resultaat van 7,22%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 30 juni 2021 bedroeg 92,05 EUR ten opzichte van 85,61 EUR op 
31 december 2020. Geen coupon.  Deze distributieaandelen realiseerden in de eerste helft van 2021 een resultaat van 7,52%.  

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 30 juni 2021 bedroeg 1.049,97 EUR ten opzichte van 975,40 
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van 7,65%. 

De benchmark kende een daling van 0,76%. De verkoop van de Trent Petroleum en Amira obligaties betekende een contributie 
van ongeveer 7% voor het compartiment.  De goede relatieve en absolute performance van het compartiment valt dan ook 
grotendeels toe te schrijven aan deze verkopen.  

Het eerste kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door stijgende inflatiezorgen als gevolg van het post-pandemisch economisch 
herstel, fiscale stimuli checks, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen te wijten aan Covid19-restricties. De 
Amerikaanse en Europese tienjarige rente steeg respectievelijk van 0,9% naar 1,7% en van -0,6% naar -0,1%.De laatste 
maanden koelden de inflatieverwachtingen en de termijnpremie terug af met een nieuwe dip in de lange termijn rentevoeten tot 
gevolg. 
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De Amerikaanse inflatie-opstoot lijkt vooralsnog tijdelijk van aard met vooral extreme inflatiecijfers in componenten die gevoelig 
zijn aan de heropening van de economie: transport, tweedehandsauto’s, autoverzekeringen, vluchten en  restaurants. De 
obligatiemarkten kijken voorlopig – net zoals de Fed - dwars door de huidige inflatiecijfers. Een aantal structurele deflatoire 
krachten ligt immers nog steeds op de loer wanneer de post-pandemie euforie wegebt: negatieve demografische groei, hoge 
schuldniveaus, technologische innovatie en lage groei in bankleningen als gevolg van een zwakke kredietvraag. 

Kwaliteitsvolle Investment Grade obligaties in EUR  evolueerden zwak tijdens de eerste jaarhelft. Europees staatspapier noteert 
-2,2% in het rood. Europese bedrijfsobligaties noteren quasi onveranderd. Investment grade papier kon – ondanks de hogere 
risicovrije rentes – nog profiteren van verdere compressie in de credit spreads. Deze spreads noteren momenteel bijna even 
laag als tijdens de dieptepunten van 2006 en 2007.  In de afwezigheid van recessiesignalen of geopolitieke shocks, kunnen 
deze lage niveaus enige tijd aanhouden. 

Global high yield obligaties presteerden beter dankzij kortere looptijden en sterke spread-compressie als gevolg van het macro-
economisch herstel met zeer beperkte faillissementen in het segment. De spread daalde verder van 4,28% naar 3,48%. 

Het compartiment werd in de verslagperiode geconfronteerd met belangrijke netto-uittredingen van €1,9 mln of 10% van het 
beheerde vermogen op 1 januari 2021.  

Om meer dan statutair verplichte 50% in beleggingsfondsen geïnvesteerd te blijven werden de posities in de  obligatiefondsen 
grotendeels aangehouden. Nieuw in de portefeuille zijn Flossbach von Storch Bond Opportunities, NN Asian High Yield en 
Lazard Convertible. UBAM High Grade Euro werd verkocht omwille van de verder gedaalde credit-spreads. 

Qua bedrijfsobligaties hebben wij een mix gekocht van voornamelijk hoge ratings en aangevuld met enkele hoogrentende 
obligaties Dit zijn veelal arbitrages waar er winst is genomen op obligaties met een beperkt of zelfs negatief rendement tot 
vervaldatum. Het alternatief heeft dan een betere rating of een hoger rendement. 

Voorbeelden zijn 1,35% Credit Logement 2029, 0,50% BNP Paribas 2028, 1,875% Air France KLM 2025, 2,75% Banque Ouest 
Africaine Development 2033, 1,125% US Treasury 2031, 2,375% Renault 2026, 0,75% Mondelez 2033 en 0,25% Banque 
Federale Credit Mutuel 2028.  

Verkocht werden o.a. 0,375% Royal Schiphol Group 2027, 0,625% La Poste 2036, 8,50% Trent Petroleum 2023, 8,50% Amira 
2023, 2,50% Volvo Car 2027, 1,375% Deutsche Telekom 2034 en 1,00% Frankrijk 2027. 

9.1.8. Toekomstig beleid 

Grosso-modo streven wij naar een portefeuille van 50% obligaties en 50% obligatiefondsen. 

In het obligatieluik zullen wij de strategie van staatsobligaties en een mix van voornamelijk investment-grade en aangevuld met 
non-investment grade bedrijfsobligaties blijven voortzetten. 

Qua obligatiefondsen zal er voornamelijk belegd worden via beheerders die een actief valuta- en duration beleid volgen. Voor 
klassieke buy-and-hold strategieën weegt de verwachte opbrengst niet of nauwelijks op tegen renterisico. Via specifieke ETF’s 
zullen wij de beleggingsstrategie implementeren. Hiertoe zal de allocatie naar obligatiefondsen enigszins afgebouwd worden. 

9.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS9.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 16.780.942,48 37.823.549,28

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 17.056.601,51 37.237.992,34
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 6.867.805,96 17.310.455,29
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 10.188.795,55 19.927.537,05

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. -275.775,88 424.686,91
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 893.341,87 1.739.780,35
SchuldenB.

Te betalen bedragen (-)a. -1.070.319,83 -953.851,11
Ontleningen (-)c. -98.797,92 -361.242,33

Overlopende rekeningenVI. 116,85 160.870,03
Verkregen opbrengstenB. 61.885,88 242.830,99
Toe te rekenen kosten (-)C. -61.769,03 -81.960,96

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 16.780.942,48 37.823.549,28
KapitaalA. 15.671.541,91 41.215.068,45
Deelneming in het resultaatB. -59.484,88 1.024.231,41
Overgedragen resultaatC. -48.871,18 211.196,87
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 1.217.756,63 -4.626.547,45

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING9.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 1.264.673,49 -4.635.982,18
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. -270.475,86 -1.721.349,65
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 123.750,95 -2.888.386,50
Wisselposities en -verrichtingenH.

Financiële derivatena.
Termijncontractenii. 1.374.618,19

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 36.780,21 -26.246,03

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 107.215,59 444.699,04
DividendenA. 47.520,00 101.136,00
IntrestenB.

Effecten/geldmarktinstrumentena. 56.732,20 334.098,23
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -1.289,67 -4.672,60
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. 2.518,80
Andere opbrengsten van beleggingenF. 4.253,06 11.618,61

Andere opbrengstenIII. 13.408,57
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 13.200,40

AndereB. 208,17

ExploitatiekostenIV. -167.541,02 -435.264,31
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -1.713,28 -824,17
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -2.262,70 -4.702,26
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera.
R
V

-110.595,35
-10.380,69

-331.577,74
-9.729,61

Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -9.053,77 -11.890,85
Administratiekosten (-)E. -449,26 -3.869,03
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -4.581,25 -5.001,39
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,02 -6.350,33
Diensten en diverse goederen (-)H. -10.869,68 -7.678,55
TaksenJ.

R
V

-2.060,49
-39,19

-18.483,68
-96,34

Andere kosten (-)K. -7.257,34 -35.060,36

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -46.916,86 9.434,73
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 1.217.756,63 -4.626.547,45

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 1.217.756,63 -4.626.547,45

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS9.4. 

AIR FRANCE KLM 1.875 20-25 16/01A 300.000 1,66%EUR 1,68%94,19%  282.556,50

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

BANQUE FED CRED      0.2500 21-28 19/07A 300.000 1,72%EUR 1,75%98,03%  294.091,50
BNP PARIBAS           FL.R  20-28 01/09A 200.000 1,17%EUR 1,19%99,84%  199.677,00
CREDIT LOGEMENT       FL.R  17-29 28/11A 400.000 2,41%EUR 2,47%103,15%  412.614,00
LA POSTE  0.625 21-36 18/01A 200.000 1,12%EUR 1,14%95,54%  191.082,00
RENAULT SA  2.375 20-26 25/05S 300.000 1,79%EUR 1,82%101,61%  304.818,00

9,87% 10,05%1.684.839,00Frankrijk  1.684.839,00

AT&T INC  1.80 19-39 14/09A 400.000 2,41%EUR 2,45%102,74%  410.974,00
MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75 21-33 17/03A 450.000 2,59%EUR 2,63%98,06%  441.252,00
UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S 400.000 1,92%USD 1,95%97,09%  327.493,89
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S 235.000 0,98%USD 1,00%84,45%  167.353,78

7,90% 8,03%1.347.073,67Verenigde Staten  1.347.073,67

LUXEMBOURG 0.00   20-32 14/09A 800.000 4,64%EUR 4,72%98,96%  791.696,00
4,64% 4,72%791.696,00Luxemburg  791.696,00

CE CREDIT MANAGEMENT IN 6.5 19-24 28/06S 770.000 3,39%EUR 3,44%75,00%  577.500,00
3,39% 3,44%577.500,00Nederland  577.500,00

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A 450.000 2,73%EUR 2,77%103,48%  465.653,25
2,73% 2,77%465.653,25Saoedi-Arabië  465.653,25

TENCENT HOLDINGS LTD 2.39 20-30 03/06S 200.000 0,99%USD 1,00%99,68%  168.116,20
TENCENT MUSIC ENTERT  2.00  20-30 03/09S 200.000 0,95%USD 0,97%96,47%  162.696,69

1,94% 1,97%330.812,89Kaaiman Eilanden  330.812,89

BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A 300.000 1,84%EUR 1,87%104,72%  314.154,00
1,84% 1,87%314.154,00Togo  314.154,00

CARLSBERG BREWERIES   0.625 20-30 09/03A 300.000 1,78%EUR 1,80%100,93%  302.788,50
1,78% 1,80%302.788,50Denemarken  302.788,50

AKER ASA    FL.R  19-24 22/11Q 3.000.000 1,69%NOK 1,72%98,16%  288.565,79
1,69% 1,72%288.565,79Noorwegen  288.565,79

STATE OF BERLIN       0.625 16-36 25/08A 250.000 1,51%EUR 1,54%103,06%  257.657,50
1,51% 1,54%257.657,50Duitsland  257.657,50

INFRASTRUTTURE       1.6250 20-28 20/10A 200.000 1,20%EUR 1,21%101,93%  203.859,00

38,49% 39,12%6.564.599,60OBLIGATIES  6.564.599,60

1,20% 1,21%203.859,00Italië  203.859,00

DNCA INVEST - ALPHA BONDS CLASS I - EUR 12.500 7,79%EUR 7,92%106,31  1.328.875,00 0,05%

ANDERE EFFECTEN

FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR 12.500 9,06%EUR 9,20%123,63  1.545.375,00 0,03%
NN (L) SICAV - NN (L) ASIAN HIGH YIELD 155 5,17%EUR 5,26%5.693,65  882.515,75 0,32%
PIMCO GLB INVR SR DIV INM -INS HDG- EUR 94.000 10,41%EUR 10,57%18,88  1.774.720,00 0,01%

32,43% 32,95%5.531.485,75Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  5.531.485,75

GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A 8.000 8,03%EUR 8,17%171,27  1.370.160,00 0,09%
TIKEHAU 2022 D 13.500 7,56%EUR 7,68%95,51  1.289.385,00 0,40%

48,02% 48,80%8.191.030,75OBLIGATIES-ICB'S  8.191.030,75

15,59% 15,85%2.659.545,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  2.659.545,00

Samenstelling van de activa op 30.06.219.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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LAZARD CONV GL A 3D ACT.-A- 3 DECIMALES 430 4,95%EUR 5,04%1.964,96  844.932,80 0,01%

4,95% 5,04%844.932,80AANDELEN-ICB'S  844.932,80

4,95% 5,04%844.932,80Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  844.932,80

CORUM BUTLER OPPORTUNITIES FUND B POOL B 10.000 6,76%EUR 6,87%115,28  1.152.832,00 0,18%

59,73% 60,71%10.188.795,55ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 10.188.795,55

6,76% 6,87%1.152.832,00DERIVATEN-ICB'S  1.152.832,00

6,76% 6,87%1.152.832,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  1.152.832,00

MARKS SPENCER      3.7500 20-26 19/05A 250.000 1,78%GBP 1,81%104,12%  303.206,36

1,78% 1,81%303.206,36OBLIGATIES  303.206,36

1,78% 1,81%303.206,36Verenigd Koninkrijk  303.206,36

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 101,64%17.056.601,51

0,00%0,00DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

-1,64%-275.775,88OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

0,00%116,85ANDERE  

100,00%16.780.942,48TOTAAL NETTO-ACTIEF  

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)9.4.2.

Per land
Denemarken 1,78%
Duitsland 1,51%
Frankrijk 22,39%
Ierland 25,19%
Italië 1,20%
Kaaiman Eilanden 1,94%
Luxemburg 26,66%
Nederland 3,39%
Noorwegen 1,69%
Saoedi-Arabië 2,73%
Togo 1,84%
Verenigd Koninkrijk 1,78%
Verenigde Staten 7,90%
TOTAAL 100,00%
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Per sector
Automobielindustrie 1,79%
Banken en financiële instellingen 5,31%
Beleggingsvennootschappen 59,73%
Distributie en detailhandel 1,78%
Diverse diensten 1,12%
Drank en tabak 1,78%
Grafische kunst en uitgeverij 0,95%
Holdings en financiële maatschappijen 5,08%
Internet en Internetdiensten 0,99%
Kanton, Federale Staat, Provincie 1,51%
Landbouw- en voedingsindustrie 2,59%
Landen en centrale overheid 10,27%
Supranationaal 1,84%
Telecommunicatie 3,60%
Vervoer 1,66%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)9.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

5.406.782,91
5.932.631,11

11.339.414,02

309.635,04
2.076.921,75
2.386.556,79

16.967.998,55

1ste HALFJAAR

52,76%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde9.4.4. 

R

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 114,99 92,2230.944 115.930110.158 14.647 3.536.185,30 13.310.021,5210.416.445,86 1.421.448,47333.818 129.771 50.353.324,31463.589
2020 110,52 85,6165.641 337.59321.428 51.875 1.674.363,23 30.347.011,991.919.734,45 4.390.867,2361.866 99.324 15.340.650,47161.190

01.01.21 - 30.06.21 118,50 92,05650 5.9412.599 15.718 72.305,30 683.685,01237.329,74 1.393.236,7456.575 86.205 14.638.996,85142.781
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V

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Kap.
Inschrijvingen Terugbetalingen

van de klasse
van één aandeel

Kap. Kap. Kap. Kap.

04.06.19 - 31.12.19 2.040 2.040.000,00 1.011,992.040 2.064.459,15
2020 975,402.040 1.989.822,09

01.01.21 - 30.06.21 1.049,972.040 2.141.945,63

Rendementen9.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar voor de klasse R (in % en berekend in EUR):

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 5 jaar voor de klasse V (in % en berekend in EUR):
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(*) Samengestelde Benchmark: “JPM Governments Bonds 3 Yr TR EUR” (33,33%), “IBOXX EUR Corp TR” (33,33%) en “BarCap US Credit
TRUSD” (33,34%).

Jaarlijks rendement
R

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

12,86%
(in EUR)

2,12%
(in EUR)

1,97%
(in EUR)

4,58%
(in EUR)

1,90%
(in EUR)

2,85%
(in EUR)

1,94%
(in EUR)

4,65%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:
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 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode

Benchmark* Kapitalisatie

20212020201920182017

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00% -8
.5

13
.3

4.
1

2.
1

(*) Samengestelde Benchmark: “JPM Governments Bonds 3 Yr TR EUR” (33,33%), “IBOXX EUR Corp TR” (33,33%) en “BarCap US Credit
TRUSD” (33,34%).

Jaarlijks rendement
V

1 jaar

Deelbewijs Benchmark

13,32%
(in EUR)

2,12%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE0935046632) : 2,43%
- Distributie-aandeel "R" (BE0935047648) : 2,59%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308996196) : 2,05%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten9.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens9.4.7. 

NOTA 1 - Opbrengsten en kosten van beleggingen

De rubriek « II. F. Andere opbrengsten van beleggingen » van de resultatenrekening bevat de bedragen van de ontvangen retrocessies
van de onderliggende portefeuilleposities.

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
13-01-21 VALUE & DEFENSIVE 5.600,25
23-02-21 VALUE & DEFENSIVE 4.194,93
29-03-21 VALUE & DEFENSIVE 3.405,22

NOTA 3 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 4 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 5 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% voor
aandelenklasse R en 1,00% voor aandelenklasse V op jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke
performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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10. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT
VALUE & DYNAMIC 

10.1. BEHEERVERSLAG 
10.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 

Aandelenklasse R: 31 mei 2010 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. 

10.1.2. Beursnotering 

Niet van toepassing. 

10.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 

Het compartiment richt zich op een evenwichtige samenstelling van een portefeuille die wordt opgebouwd uit de activaklassen, 
bedrijfs- en overheidsobligaties, vastgoed- en geldbeleggingen, waarmee koopkrachtvastheid en welvaartvastheid op lange 
termijn wordt nagestreefd. Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van 
fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico’s. Deze fundamentele inzichten zijn 
gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en 
bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de economische conjunctuur. Dergelijke wijzigingen worden wekelijks doorgevoerd, voor 
zover de voorziene wijziging een aanpassing vereist van meer dan 1% van de totale portefeuille.  

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders. 

10.1.4.   Financieel portefeuillebeheer 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

10.1.5.   Distributeurs 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 

10.1.6.   Index en benchmark 

De volgende vier indexen: 70% van de return van de MSCI World in EUR +10% van de return van de JP Morgan Government 
bonds op 7 tot 10 jaar in EUR +10% van de return van de Iboxx EUR Corp TR +10% van de return van de Barclays capital us 
credit TR in USD. Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de 
samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het compartiment kan afwijken van de benchmark. 

De samenstelling van de benchmark kan gratis geraadpleegd worden op de website van de beheerder: www.meritcapital.be 
onder de rubriek ‘Investment Boutique / Value & Dynamic’.  

10.1.7.   Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 

De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen per 30 juni 2021 bedroeg 171,42 EUR ten opzichte van 150,29 EUR op 
31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in de eerste helft van 2021 een resultaat van 14,06%. 

De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen per 30 juni 2021 bedroeg 103,65 EUR ten opzichte van 92,85 EUR op 31 
december 2020. Bruto-coupon van 2,17 EUR, ex-coupondatum 2 juni 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in 2020 een 
resultaat van 13,54%.  

De benchmark kende een stijging van 10,92%. Aandelenselectie, hogere allocatie naar aandelen en de onderweging t.o.v. de 
30% obligatie-indices in de benchmark hebben tot een out-performance geleid.  

Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 3% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op 
marktopportuniteiten. Gemiddeld wordt er telkens ongeveer 80-90% in aandelen belegd, 10-15% in obligaties. 

Aandelen 

Financiële markten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug. De snelle uitrol van de vaccins - in combinatie met 
ongeziene fiscale en monetaire stimuli - leidden wereldwijd tot aanhoudend optimisme en fundamenteel winstherstel. De 
negatieve, reële rente-omgeving ondersteunt de risico-appetijt van zowel particuliere als institutionele beleggers. In de eerste 
jaarhelft waren we dan ook getuige - voor het eerst sinds lang - van een indrukwekkende kapitaalrotatie van defensieve activa 
richting risicovolle activa.  
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De kwantitatieve versoepeling van de Fed en de ECB bedroeg gezamenlijk 1,3 biljoen USD voor de eerste zes maanden van 
2021. Zowel de FED als de ECB gaven bovendien meermaals aan de rente pas te willen verhogen bij een niveau van maximale 
werkgelegenheid en gemiddelde inflatievoeten van 2% waardoor de verwachte renteverhogingen een aantal jaar werden 
uitgesteld. Bovendien werd de eerste jaarhelft in de VS en Europa gekenmerkt door fiscale stimuli ten belope van 7,5% en 
14,5% van het BBP. De combinatie van monetaire en fiscale steun leidde tot zeer gunstige financiële condities met 
aanhoudende suppressie van de volatiliteit. 

Een resem aan macro-economische leidende indicatoren veerde op tot recordniveaus. De Amerikaanse ISM-index bereikte een 
niveau van 63 en de Eurozone ZEW-index tikte 84. Werkloosheidscijfers lijken ook veel sneller te herstellen dan tijdens vorige 
recessies. Aandelenmarkten profiteerden wereldwijd van dit optimisme.  

Geruststellend tot dusver is het feit dat de aandelenhausse dit jaar – in tegenstelling tot het voorbije jaar – quasi volledig 
gedragen wordt door het herstel in de winstgroei en niet door verdere opwaardering in koerswinstratio’s. Hierdoor normaliseren 
de waarderingen eindelijk wat. De S&P500, de MSCI Europe en de MSCI Emerging Markets Index tekenen sinds begin dit jaar 
een winstgroei op van respectievelijk 33%, 43% en 46%. 

De hoge waarderingen in de aandelenmarkten leidden wel tot sectorrotaties en een aantal forse correcties in de populaire 
thema’s van het jaar ervoor. Chinese technologie-aandelen noteren bijvoorbeeld al 40% onder hun topkoers van dit jaar. 
Andere dure thema’s zoals clean energy, e-commerce en artificiële intelligentie zagen correcties tussen de -40% en -20%. De 
stijging van de lange termijn rentes als gevolg van hogere inflatieverwachtingen en een snel economisch herstel in combinatie 
met een extreme waarderingskorting, leidde - tot en met de maand mei - tot een forse value-rotatie in de markten. De meest 
rentegevoelige sectoren zoals financials, energy en materials profiteerden hiervan het meest en trekken de koplijst sinds begin 
dit jaar. De laatste twee maanden zijn we opnieuw getuige van een sectorrotatie waarbij cyclische aandelen het opnieuw 
moeilijker te verduren krijgen.  

In het beheer van het compartiment ligt de focus op stock-picking op basis van momentum, groei en kwaliteit. Na de twee 
bijzonder goede jaren 2019 en 2020 voor deze factoren bleven deze juist achter in het eerste halfjaar van 2021. De 
aankondiging van Pfizer en BioNTech op 9 november 2020 van een efficiënt vaccin tegen Covid-19 gaf de markten hoop dat de 
wereld weer zou gaan normaliseren. De achtergebleven sectoren, waarin het compartiment duidelijk onderwogen is, wisten 
hiervan sterk te profiteren. In het beheer hebben wij hierop ingespeeld door bijvoorbeeld de allocatie naar de sector 
basimaterialen te verhogen van 4,3% naar 14,6% en vervolgens weer af te bouwen naar 7,8%. De allocatie naar de sector 
industriële waarden werd verhoogd van 13,2% naar 16,7% en vervolgens weer afgebouwd naar 13,1%. Gezondheidszorg werd 
in eerste instantie afgebouwd van 8,5% naar 2,4% in maart en naar het einde van het eerste halfjaar weer sterk verhoogd naar 
18,1%. De sector informatietechnologie bleef de grootste met een gewicht van gemiddeld 29%. De onderweging (ongeveer 2%) 
van de sector energie en met name de sterke onderweging (ongeveer 8%) van de sector financiële waarden zijn 
verantwoordelijk voor de under-performance van het aandelenluik 

Qua aankoop van nieuwe posities focust dit compartiment op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. 
De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse focust op 
de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert ratings en rankings. Op basis van deze 
gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koopmomenten worden gegenereerd met behulp van 
technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het relatieve koersverloop in vergelijking 
met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht. 

Aandelen die niet langer aan deze voorwaarden voldeden en/of onder het 200-daags Moving Average zakten worden in het 
algemeen verkocht om verder potentieel verlies uit te sluiten. Zo werden o.a. Microsoft,  ELF Beauty, Encavis, Keyence, 
Lasertec, TTL Beteiligungs und Grundbesitz, DSV, Whitbread, Sika, Interpump, Evolution Gaming Group, Marinemax en Teck 
Resources  verkocht in het eerste halfjaar van 2021. 

De vrijgekomen middelen werden vervolgens gespreid herbelegd in individuele aandelen. De individuele aandelen werden 
geselecteerd op basis van fundamentele kenmerken zoals de groei van de winst, omzet en kasstroom per aandeel. In de 
analyse wordt er ook rekening gehouden met de handelsvolumes van institutionele beleggers, sectorperformance en 
momentum  van het aandeel. 

In het eerste halfjaar van 2021 werden o.a. Carl Zeiss Meditec, Ozon Holdings, Servicenow, Takara Bio, Stoneco, DSV, Accor, 
Sika, Fiserv, Interpump, Eurofins Scientific, Avantor, Vale, SVB Financial, Eurofins Scientific, Avantor, Vale, Carl Zeiss Meditec, 
Hermes International, LÓccitane, Marinemax, Pandora, China Feihe, Cellnex Telecom, Terex, Aptiv, Diamaonback Energy, 
Ganfeng Lithium, Intuitive Surgical en Copart gekocht. 

De topposities per 30 juni 2021 zijn: DSV, Partners Group, Ganfeng Lithium, Pandora, Sika, Hermes International, IMCD, 
Intuitive Surgical, Carl Zeiss Meditec en Avantor. 

Inzake geografie is dit aandelenluik overwogen in Noord Amerika en Europa. De regio’s Latijns Amerika en Azië zijn significant 
onderwogen.   
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Qua geografische spreiding vonden er wel enkele kleine verschuivingen doorgevoerd. Deze zijn echter het resultaat van de 
bottom-up aandelenselectie en niet van een top-down implementatie van een macrostrategie. Zo werd met name Europa 
verhoogd ten koste van Azië en in mindere mate Amerika. 

Fondsen 

Via Fundsmith Equity, Guardcap Equity en Morgan Stanley Global Opportunity wordt er gespreid belegd in goed presterende 
globale aandelenfondsen. Deze fondsen hebben goed gepresteerd in het eerste halfjaar en zo bijgedragen aan de 
outperformance. Obligaties worden in deze portefeuille voornamelijk aangehouden via een belangrijke participatie in MC 
Patrimoine dat altijd meer dan 50% in obligaties belegt.   

De belangrijkste fondsen zijn MC Patrimoine (15,4%), Fundsmith Equity (13,5%), Guardcap Global Equity (13,2%) en Morgan 
Stanley Global Opportunity (12,9%). 

10.1.8.   Toekomstig beleid 

Het huidige beleid zal voortgezet worden. Op basis van analyse van geo-politieke ontwikkelingen, fiscaal en monetair beleid, 
macro-economische indicatoren en marktsentiment zal de asset-allocatie gewijzigd kunnen worden. Gezien de beperkte 
omvang van het compartiment zullen beleggingsfondsen de grootste allocatie blijven behouden. Hier worden geen belangrijke 
mutaties verwacht. Individuele aandelen zullen zo’n 30% van de portefeuille blijven uitmaken. Hier zullen wij actief inspelen op 
nieuwe opportuniteiten.  

10.1.9.   Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese 
Commissie. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. De schaal 
wordt afgebeeld als een opeenvolging van categorieën die door gehele getallen van 1 tot en met 7 in stijgende volgorde van 
links naar rechts worden aangegeven, waarbij de risico- en rendementinschatting van laag naar hoog wordt weergegeven. 

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het 
fonds kan in de tijd variëren. 
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BALANS10.2. 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 6.494.783,69 6.000.119,73

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivatenII. 6.448.323,61 5.884.795,84
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 175.830,00
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 2.320.281,91 1.392.769,23
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 4.128.041,70 4.316.196,61

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaarIV. -6.918,11 27.102,41
VorderingenA.

Te ontvangen bedragena. 173,68 21.750,18
Fiscale tegoedenb. 6.148,20 5.352,23

SchuldenB.
Te betalen bedragen (-)a. -13.239,99

Deposito's en liquide middelenV. 95.904,19 128.361,17
Banktegoeden op zichtA. 95.904,19 128.361,17

Overlopende rekeningenVI. -42.526,00 -40.139,69
Verkregen opbrengstenB. 5.541,78
Toe te rekenen kosten (-)C. -42.526,00 -45.681,47

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 6.494.783,69 6.000.119,73
KapitaalA. 5.777.429,47 5.992.467,02
Deelneming in het resultaatB. 9.772,27 4.843,76
Overgedragen resultaatC. -83.161,76 -83.161,76
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)D. 790.743,71 85.970,71

AFDELING 1: BALANSSCHEMA

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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RESULTATENREKENING10.3. 

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaardenI. 860.183,38 155.196,96
Obligaties en andere schuldinstrumentenA.

Obligatiesa. 72.409,90
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapierenC.

Aandelena. 357.274,09 2.646,29
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelnemingE. 451.468,96 133.681,75
Wisselposities en -verrichtingenH.

Andere wisselposities en -verrichtingenb. 51.440,33 -53.540,98

Opbrengsten en kosten van beleggingenII. 9.387,82 23.854,98
DividendenA. 10.382,47 13.056,82
IntrestenB.

Effecten/geldmarktinstrumentena. 10.830,71
Intresten in gevolge ontleningen (-)C. -282,03 -421,77
Roerende voorheffingen (-)E.

Van buitenlandse oorsprongb. -712,62 389,22

Andere opbrengstenIII. 17.191,10 7.753,28
Vergoeding  tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten

A. 16.878,83

AndereB. 312,27 7.753,28

ExploitatiekostenIV. -96.018,59 -100.834,51
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)A. -6.327,15 -4.126,33
Vergoeding van de bewaarder (-)C. -666,58 -585,10
Vergoeding van de beheerder (-)D.

Financieel beheera. -57.321,18 -68.583,89
Administratief- en boekhoudkundig beheerb. -7.362,14 -6.461,82

Administratiekosten (-)E. -163,18 -2.085,21
Oprichtings- en organisatiekosten (-)F. -2.363,13 -2.138,50
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)G. -8.278,05 -6.382,59
Diensten en diverse goederen (-)H. -9.921,67 -5.336,05
TaksenJ. -784,28 -715,49
Andere kosten (-)K. -2.831,23 -4.419,53

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -69.439,67 -69.226,25
Subtotaal II + III + IV

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het
resultaat

V. 790.743,71 85.970,71

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 790.743,71 85.970,71

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING

Op 30.06.21
(in EUR)

Op 30.06.20
(in EUR)
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SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS10.4. 

AVANTOR - REGISTERED SHS 3.800 1,80%USD 1,79%36,21  116.028,33

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT

COPART INC 1.000 1,76%USD 1,75%134,42  113.348,51
DIAMONDBACK ENERGY 1.400 1,83%USD 1,80%99,60  117.581,58
INTUITIVE SURGICAL 150 1,82%USD 1,81%927,46  117.310,90

7,21% 7,15%464.269,32Verenigde Staten  464.269,32

DSV PANALPINA A/S 700 2,17%DKK 2,15%1.484,00  139.694,07
PANDORA 1.100 1,97%DKK 1,96%860,00  127.214,66

4,14% 4,11%266.908,73Denemarken  266.908,73

PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT 100 2,00%CHF 1,98%1.409,00  128.534,94
SIKA - REGISTERED SHS 450 1,94%CHF 1,93%305,50  125.410,51

3,94% 3,91%253.945,45Zwitserland  253.945,45

HERMES INTERNATIONAL SA 100 1,89%EUR 1,88%1.220,00  122.000,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 800 1,65%EUR 1,64%133,20  106.560,00

3,54% 3,52%228.560,00Frankrijk  228.560,00

GANFENG LITHIUM CO., LTD. 10.000 1,95%HKD 1,94%116,00  125.956,89
1,95% 1,94%125.956,89China  125.956,89

IMCD 900 1,88%EUR 1,87%135,05  121.545,00
1,88% 1,87%121.545,00Nederland  121.545,00

CARL ZEISS MEDITEC AG 700 1,77%EUR 1,76%162,90  114.030,00
1,77% 1,76%114.030,00Duitsland  114.030,00

OZON HOLDINGS PLC 2.300 1,74%USD 1,73%57,98  112.449,62
1,74% 1,73%112.449,62Cyprus  112.449,62

NORDIC VLSI 5.000 1,70%NOK 1,68%223,20  109.359,23
1,70% 1,68%109.359,23Noorwegen  109.359,23

L OCCITANE INTERNATIONAL 35.000 1,67%HKD 1,66%28,40  107.932,03
1,67% 1,66%107.932,03Luxemburg  107.932,03

ASHTEAD GROUP 1.700 1,67%GBP 1,66%54,48  107.887,47
1,67% 1,66%107.887,47Verenigd Koninkrijk  107.887,47

CELLNEX TELECOM SA 2.000 1,67%EUR 1,66%53,82  107.640,00
1,67% 1,66%107.640,00Spanje  107.640,00

APTIV PLC 800 1,66%USD 1,65%158,73  107.078,17
1,66% 1,65%107.078,17Jersey  107.078,17

BARCO - REGISTERED SHS 4.000 1,44%EUR 1,43%23,18  92.720,00

35,98% 35,73%2.320.281,91AANDELEN  2.320.281,91

1,44% 1,43%92.720,00België  92.720,00

LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 10.000 2,84%EUR 2,82%18,32  183.200,00 0,02%
2,84% 2,82%183.200,00Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA  183.200,00

ISHARES STOXX EUR 600 IND G&S 2.000 2,31%EUR 2,29%74,34  148.680,00 0,04%

5,15% 5,11%331.880,00AANDELEN-ICB'S  331.880,00

2,31% 2,29%148.680,00Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  148.680,00

Samenstelling van de activa op 30.06.2110.4.1. 

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB
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KAM GLB DIVER B EUR 1 0,00%EUR 0,00%10,49  8,28 0,00%

5,15% 5,11%331.888,28ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 331.888,28

0,00% 0,00%8,28GEMENGDE-ICB'S  8,28

0,00% 0,00%8,28Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  8,28

FUNDSMITH EQUITY -I- GBP 120.000 13,64%GBP 13,53%6,29  879.301,07 0,00%

ANDERE EFFECTEN

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I EUR 40.000 13,29%EUR 13,20%21,43  857.200,00 0,03%
MSIF GL OPP -Z- CAP 6.400 13,02%USD 12,92%155,53  839.355,76 0,00%

39,95% 39,65%2.575.856,83AANDELEN-ICB'S  2.575.856,83

39,95% 39,65%2.575.856,83Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  2.575.856,83

MC PATR -R- CAPITALISATION 7.750 15,56%EUR 15,46%129,51  1.003.726,59 1,40%
VARENNE GLOBAL P EUR 1.500 3,36%EUR 3,33%144,38  216.570,00 0,05%

58,87% 58,44%3.796.153,42ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

 3.796.153,42

18,92% 18,79%1.220.296,59GEMENGDE-ICB'S  1.220.296,59

18,92% 18,79%1.220.296,59Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA  1.220.296,59

Hoeveelheid op
30.06.21

Valuta Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
Netto-
Actief

Benaming % in het
bezit van

de ICB

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 99,28%6.448.323,61

CACEIS 1,48%EUR 95.904,19
Banktegoeden op zicht 1,48%95.904,19

1,48%95.904,19DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN  

-0,11%-6.918,11OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN  

-0,65%-42.526,00ANDERE  

100,00%6.494.783,69TOTAAL NETTO-ACTIEF  

Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)10.4.2.

Per land
België 17,01%
China 1,95%
Cyprus 1,74%
Denemarken 4,14%
Duitsland 4,07%
Frankrijk 6,90%
Ierland 13,29%
Jersey 1,66%
Luxemburg 17,54%
Nederland 1,88%
Noorwegen 1,70%
Spanje 1,67%
Verenigd Koninkrijk 15,31%
Verenigde Staten 7,20%
Zwitserland 3,94%
TOTAAL 100,00%
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Per sector
Automobielindustrie 3,42%
Beleggingsvennootschappen 64,03%
Bouw van machines en toestellen 1,67%
Chemie 3,74%
Diverse consumptiegoederen 1,97%
Diverse handelsmaatschappijen 1,88%
Elektronica en halfgeleiders 1,70%
Elektrotechniek en elektronica 1,65%
Holdings en financiële maatschappijen 1,99%
Internet en Internetdiensten 3,18%
Non-ferro metalen 1,95%
Petroleum 1,82%
Pharmaceutische en cosmetica-industrie 5,27%
Telecommunicatie 1,67%
Textiel en kleding 1,89%
Vervoer 2,17%
TOTAAL 100,00%

Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)10.4.3. 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito's en
liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de
inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht.

De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320 - 1000
Brussel, die instaat voor de financiële dienst.

Omloopsnelheid

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

3.665.754,00
4.350.628,34
8.016.382,34

552.845,04
1.055.586,55
1.608.431,59

5.998.359,88

1ste HALFJAAR

106,83%

Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde10.4.4. 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 
(EUR)

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Jaar
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode

Kap. Dis. Totaal
Inschrijvingen Terugbetalingen

van het compartiment
van één aandeel

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis.
2019 7.031.361,95 130,20 80,525.466 21.3161.381 352 687.947,77 2.663.927,62112.661,77 33.617,7855.28751.923 3.364
2020 6.215.552,70 150,29 92,85782 13.595781 510 107.193,24 1.816.077,5866.390,42 40.717,5542.74639.110 3.635

01.01.21 - 30.06.21 6.494.783,69 171,42 103,652.951 6.797797 90 472.066,48 1.046.655,8580.778,56 8.930,7039.60635.264 4.342
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Rendementen10.4.5. 

* Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met
eventuele herstructureringen.

* De rendementscijfers worden vastgesteld op het einde van het boekjaar. Voor het halfjaarverslag wordt onder boekjaar verstaan de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de halfjaarafsluiting.

* Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld.

* Staafdiagram met jaarlijks rollend rendement over de laatste 10 jaar (in % en berekend in EUR):

Benchmark* Kapitalisatie
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(*) Samengestelde Benchmark: “JPM Governments Bonds 7-10 Yr TR EUR” (10%), “IBOXX EUR Corp TR” (10%) en “BarCap US Credit TR USD”
(10%) en "MSCI World EUR" (70%).

Jaarlijks rendement

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark Deelbewijs Benchmark

29,67%
(in EUR)

21,54%
(in EUR)

10,70%
(in EUR)

10,04%
(in EUR)

10,12%
(in EUR)

8,79%
(in EUR)

6,48%
(in EUR)

8,91%
(in EUR)

Kapitalisatie
* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

* De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en
inkopen van rechten van deelneming.

* Het betreft de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand
van volgende formule berekend:

 P (t; t+n) =      ([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
 met
 P (t; t+n)  de prestatie van t tot t+n
 NIW t+n   de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
 NIW t       de netto-inventariswaarde per aandeel op t
 n        de huidige periode
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Lopende kosten

- Kapitalisatie-aandeel (BE0935044611) : 3,23%
- Distributie-aandeel (BE0935045626) : 3,27%

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 30.06.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in
het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling
voor collectieve belegging.

Kosten10.4.6. 

Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens10.4.7. 

NOTA 1 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen
en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-transacties.

Datum NIW Compartiment Bedrag
05-01-21 VALUE & DYNAMIC 2.400,92

06-01-21 VALUE & DYNAMIC 13.072,00

19-04-21 VALUE & DYNAMIC 1.405,91

NOTA 2 - Andere opbrengsten

De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.

NOTA 3 - Andere kosten

De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de facturen betaald aan de heer Vanderheyden
voor advies aan de raad van bestuur.

NOTA 4 - Maximale percentage van de beheerkosten

De beheerprovisie voor de portefeuillebeheerder, buiten de performance fee, ten laste van het compartiment bedraagt 1,50% op
jaarbasis. Het niveau van de beheervergoedingen, buiten mogelijke performance fees, ten laste van de ICB's waarin het compartiment
zich voorneemt te beleggen mag maximaal 4,00% zijn.
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