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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 (tot 17.11.2021)
- 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 Tom Renders, 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 Bevek met verschillende Compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die
voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EEG 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.
Informatie die vereist is op grond van artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Beschrijving van de voornaamste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt
Alvorens te beleggen in aandelen van de bevek, dienen beleggers aandachtig alle informatie door te nemen die opgenomen is
in het Prospectus en rekening te houden met hun persoonlijke financiële en fiscale situatie. Beleggers dienen onder meer
aandacht te besteden aan de overwegingen uiteengezet in dit hoofdstuk, in de beschrijvende fiches en in de Essentiële
beleggersinformatie. De hierna toegelichte risicofactoren kunnen, individueel of gezamenlijk, het rendement van de aandelen
van de bevek verminderen en kunnen ertoe leiden dat de aandeelhouder zijn belegging in de aandelen van de bevek geheel of
gedeeltelijk verliest.
De koers van de aandelen van de bevek kan zowel dalen als stijgen en hun waarde is niet gewaarborgd. Het is mogelijk dat
aandeelhouders op het ogenblik van terugbetaling of liquidatie niet het precieze bedrag ontvangen dat ze oorspronkelijk belegd
hadden in aandelen van de bevek.
Beleggingen in de aandelen van de bevek zijn blootgesteld aan risico's die kunnen te maken hebben met aandelenmarkten,
obligatiemarkten, wisselkoersen of rentevoeten, met kredietrisico, tegenpartijrisico, marktvolatiliteit, politieke risico's en risico's
voortvloeiend uit overmacht. Elk van deze risico's kan zich ook samen met andere risico's voordoen.
De lijst met risicofactoren die opgenomen is in het Prospectus en in de Essentiële beleggersinformatie is niet volledig. Er
kunnen ook nog andere risico's zijn waarmee de belegger rekening dient te houden en die belangrijk zijn voor zijn persoonlijke
situatie en voor de specifieke huidige en toekomstige omstandigheden.
Alvorens beleggingsbeslissingen te nemen, dienen beleggers in staat te zijn om de risico's te beoordelen van een belegging in
de aandelen van de bevek. Ze dienen hun eigen adviseur op juridisch, fiscaal en financieel vlak om advies te vragen en om
volledige informatie te krijgen over (i) de juiste kenmerken van de belegging in deze aandelen met het oog op hun eigen
financiële en fiscale situatie en de specifieke omstandigheden, (ii) de informatie opgenomen in het Prospectus, de
beschrijvende fiches en de Essentiële beleggersinformatie.
De diversificatie van portefeuilles van compartimenten en de wettelijke voorwaarden en limieten streven naar het opvolgen en
beperken van risico's zonder deze te elimineren. De bevek kan niet waarborgen dat een eerder door de bevek met succes
toegepaste beleggingsstrategie dezelfde positieve resultaten zal opleveren in de toekomst. Bovendien kan de bevek niet
waarborgen dat een eerder via haar beleggingsstrategie behaald rendement ook in de toekomst zal worden behaald. De bevek
kan daarom niet waarborgen dat de beleggingsdoelstelling van het compartiment zal worden behaald en dat de belegger het
volledige bedrag van zijn oorspronkelijke belegging zal terugkrijgen. Dit is de reden waarom een investering enkel geschikt is
voor beleggers die in staat zijn om deze risico's te dragen en om een beleggingsstrategie op lange termijn te nemen. Een
belegging in de bevek moet bijgevolg worden beschouwd als een investering op middellange of lange termijn.
Het is belangrijk dat beleggers begrijpen dat alle investeringen risico’s inhouden. Geen enkele formele waarborg is verleend aan
de compartimenten, noch aan zijn deelnemers.
Marktrisico
Dit is een algemeen risico dat van toepassing is op alle soorten beleggingen. De schommeling van de waarde van effecten en
andere instrumenten wordt voornamelijk bepaald door de schommeling van de financiële markten en door de economische
ontwikkeling van de uitgevers, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de
economische en politieke ontwikkelingen in hun eigen land.
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Risico's gekoppeld aan aandelenmarkten
De risico's gekoppeld aan beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) zijn sterke koersschommelingen, negatieve
informatie over uitgevers of de markt en de ondergeschiktheid van aandelenkapitaal ten opzichte van schuldinstrumenten
uitgegeven door dezelfde vennootschap. Koersschommelingen kunnen op korte termijn toenemen. Het risico dat één of meer
bedrijven verlies lijden of geen groei vertonen kan een negatieve impact hebben op de prestaties van de portefeuille.
Compartimenten die beleggen in groeibedrijven kunnen meer volatiel zijn dan de globale markt en kunnen anders reageren op
economische en politieke ontwikkelingen, en op marktontwikkelingen die specifiek zijn voor de uitgever. Traditiegetrouw is de
waarde van groeibedrijven meer volatiel dan deze van andere bedrijven, vooral op korte termijn. De aandelenkoers van
groeibedrijven kan in verhouding tot de winst van het bedrijf duurder zijn dan de markt in het algemeen. Aandelen van
groeibedrijven kunnen meer gevoelig zijn voor winstwijzigingen.
Risico's gekoppeld aan obligaties, schuldinstrumenten & vastrentende waarden (inclusief hoogrentende obligaties) en
converteerbare obligaties
Voor compartimenten die beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten zal de waarde van de onderliggende
beleggingen afhangen van de marktrente, de kredietkwaliteit van de uitgever en liquiditeitsfactoren. De netto-inventariswaarde
van een compartiment dat belegt in schuldinstrumenten zal schommelen naargelang de schommeling van de rente, de
vermeende kredietkwaliteit van de uitgever, marktliquiditeit en ook wisselkoersen (wanneer de valuta van de onderliggende
belegging een andere is dan de referentievaluta van het compartiment). Sommige compartimenten kunnen beleggen in
hoogrentende schuldinstrumenten die een relatief hoog rendement kunnen bieden in vergelijking met investment grade
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld). Het risico van waardevermindering en kapitaalverlies bij dergelijke schuldinstrumenten zal
echter aanzienlijk hoger zijn dan bij schuldinstrumenten met een lager rendement.
Beleggingen in converteerbare obligaties zijn gevoelig voor schommelingen van de koers van onderliggende aandelen
("aandelencomponent" van de converteerbare obligatie) en bieden tegelijk een zekere vorm van kapitaalbescherming
("obligatiedrempel" van de converteerbare obligatie). Hoe hoger de aandelencomponent, hoe lager de overeenstemmende
kapitaalbescherming. Logischerwijs zal het risicoprofiel van een converteerbare obligatie waarvan de marktwaarde ten gevolge
van de koersstijging van het onderliggende aandeel aanzienlijk is gestegen, dichter aansluiten bij het risicoprofiel van een
aandeel. Anderzijds zal het risicoprofiel van een converteerbare obligatie, waarvan de marktwaarde ten gevolge van de
koersdaling van het onderliggende aandeel tot het niveau van haar obligatiedrempel is gedaald, naargelang dit niveau dichter
aansluiten bij het risicoprofiel van een traditionele obligatie.
Converteerbare obligaties, evenals andere obligatietypes, zijn onderhevig aan het risico dat de uitgever zijn verplichtingen qua
betaling van de rente en/of de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag (kredietrisico) niet kan nakomen. De waarneming
door de markt van een grotere waarschijnlijkheid van wanbetaling of faillissement van een uitgever, kan een aanzienlijke daling
van de marktwaarde van de obligatie tot gevolg hebben en dus van de bescherming geboden door de obligatie. Bovendien zijn
de obligaties blootgesteld aan het risico van een daling van hun marktwaarde ten gevolge van een verhoging van de
referentierente (renterisico).
Risico's gekoppeld aan beleggingen in opkomende markten
Opschorting en stopzetting van betaling door ontwikkelingslanden kunnen veroorzaakt worden door een aantal factoren zoals
politieke onstabiliteit, een slecht financieel beheer, een gebrek aan valutareserves, kapitaalvlucht, interne conflicten of het
ontbreken van politieke wil om eerder aangegane schulden te blijven nakomen.
Deze factoren kunnen ook een weerslag hebben op het vermogen van uitgevers uit de privésector om aan hun verplichtingen te
voldoen. Daarnaast worden deze uitgevers onderworpen aan decreten, wetten en regelgeving opgelegd door de overheid. Deze
houden bijvoorbeeld verband met wijzigingen op het vlak van deviezencontrole en van het wettelijk en regelgevend kader,
onteigeningen en nationaliseringen en de invoering of verhoging van belastingen, zoals bronbelasting.
Systemen voor verrekening of clearing van transacties zijn vaak minder goed georganiseerd dan op ontwikkelde markten. Dit
brengt het risico mee van uitstel of annulering van de vereffening of clearing. De marktpraktijken kunnen vereisen dat verworven
verhandelbare effecten of andere instrumenten eerst worden betaald alvorens ze worden ontvangen, of dat ze eerst worden
afgeleverd en dan pas worden betaald. In deze omstandigheden kan het in gebreke blijven van de tegenpartij door wie de
transactie wordt uitgevoerd of vereffend bijdragen tot verlies voor het compartiment dat belegt op deze markten.
Ook de onzekerheid gekoppeld aan een onduidelijk wettelijk klimaat of de onmogelijkheid om duidelijk gedefinieerde
eigendoms- en wettelijke rechten vast te leggen zijn bepalende factoren. Hierbij komt nog het gebrek aan betrouwbaarheid van
de informatiebronnen in deze landen, het feit dat boekhoudmethodes niet in overeenstemming zijn met de internationale
standaarden en de afwezigheid van financiële of commerciële controles.
Concentratierisico
Sommige compartimenten kunnen hun beleggingen concentreren in één of meer landen, geografische regio's, economische
sectoren, aandelenklassen, soorten financiële instrumenten of valuta's. Daardoor kunnen deze compartimenten in sterkere
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mate worden beïnvloed door ongunstige ontwikkelingen op economisch, sociaal, politiek of fiscaal vlak in deze landen of
geografische regio's of betreffende deze economische sectoren, aandelenklassen, soorten instrumenten of valuta's.
Renterisico
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. De rente kan op haar beurt worden beïnvloed
door heel wat elementen of gebeurtenissen, zoals monetaire strategieën, discontovoet, inflatie, enz. Beleggers dienen zich
ervan bewust te zijn dat een stijging van de rente kan leiden tot een daling van de waarde van de beleggingen in obligaties en
schuldinstrumenten. Aangezien de prijs en het rendement van een obligatie varieert in tegengestelde richting, gaat de daling
van de prijs van de obligatie gepaard met een stijging van zijn rendement.
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico gekoppeld aan het vermogen van de uitgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. Kredietrisico kan
leiden tot een daling van de kredietkwaliteit van een uitgever van obligaties of schuldinstrumenten. Hierdoor kan de waarde van
de beleggingen dalen.
De daling van de kredietkwaliteit van een uitgifte of uitgever kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin
het compartiment belegt. De obligaties of schuldinstrumenten uitgegeven door instellingen met een lagere kredietkwaliteit
worden meestal geacht groter kredietrisico en een groter risico van wanbetaling in te houden dan deze uitgegeven door
instellingen met een hogere kredietkwaliteit. Wanneer de uitgever van obligaties of schuldinstrumenten met financiële of
economische moeilijkheden kampt, kunnen de waarde van de obligaties of schuldinstrumenten (die tot nul kan herleid worden)
en de betalingen verricht voor de obligaties of schuldinstrumenten (die tot nul kunnen herleid worden) aangetast worden.
Wisselkoersrisico
Indien een compartiment in het bezit is van activa uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta, dan kan dit getroffen
worden door wisselkoersschommelingen tussen de referentievaluta en de andere valuta's of door wijzigingen op het vlak van
rentecontroles. Indien de valuta waarin een effect is uitgedrukt in waarde vermeerderd ten opzichte van de referentievaluta van
het compartiment, dan stijgt ook de equivalente waarde van het effect in die valuta. En omgekeerd zorgt een daling van de
wisselkoers van de valuta voor een negatieve ontwikkeling van de waarde van het effect.
Wanneer het compartiment transacties uitvoert om zich af te dekken tegen wisselkoersrisico, kan de volledige doeltreffendheid
van deze transacties niet gewaarborgd worden.
Liquiditeitsrisico
Het risico dat beleggingen in het compartiment illiquide worden omdat de markt te krap is (vaak te zien aan een bijzonder groot
verschil tussen bied- en laatprijs of andere belangrijke koersbewegingen), of bij een daling van de kredietkwaliteit van de
uitgever van effecten, of een verslechtering van de economische situatie. Dit kan tot gevolg hebben dat deze beleggingen niet
snel genoeg kunnen verkocht worden om verlies voor het compartiment te voorkomen of te beperken. Ten slotte bestaat ook
het risico dat effecten verhandeld op een krap marktsegment, zoals de markt voor small caps, onderworpen zijn aan een
grotere prijsvolatiliteit.
Tegenpartijrisico
Bij het afsluiten van onderhandse contracten (OTC-contracten), kan de bevek blootgesteld zijn aan risico's gekoppeld aan de
solvabiliteit van de tegenpartij en aan het onvermogen van de tegenpartij om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen.
De bevek kan futures, opties en swaps of andere afgeleide technieken gebruiken, die elk gekoppeld zijn aan het risico dat de
tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
Risico's gekoppeld aan afgeleide instrumenten
Als onderdeel van het in de beschrijvende fiche van elk compartiment omschreven beleggingsbeleid kan de bevek
gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen gebruikt worden met het oog op afdekking en
als onderdeel van een beleggingsstrategie voor hogere prestaties. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten kan
beperkt zijn door de marktomstandigheden en door de toepasselijke regelgeving en kan gekoppeld zijn aan risico's en kosten
waaraan het compartiment dat deze instrumenten gebruikt niet zou blootgesteld worden indien hier geen gebruik van gemaakt
werd. De risico's gekoppeld aan het gebruik van opties, valutacontracten, swaps, futurescontracten en opties op dergelijke
contracten omvatten in het bijzonder:
(a) het feit dat het succes hiervan afhangt van de nauwkeurigheid van de analyse van de portefeuillebeheerder(s) aangaande
de renteschommelingen, de koersen van overdraagbare effecten en/of geldmarktinstrumenten en valutamarkten en eventuele
andere onderliggende elementen voor het afgeleide instrument; (b) het bestaan van een gebrekkige samenhang tussen de
koers van de opties, futurescontracten en opties op deze futures en de schommelingen van de koersen van overdraagbare
effecten, geldmarktinstrumenten of afgedekte valuta's; (c) het feit dat de vaardigheden die vereist zijn voor het gebruik van deze
afgeleide financiële instrumenten verschillen van de vaardigheden die vereist zijn voor het selecteren van effecten voor de
portefeuille; (d) de mogelijkheid dat de secundaire markt voor een specifiek afgeleid financieel instrument op een gegeven
ogenblik niet liquide is; en (e) het risico dat een compartiment niet in staat is om een effect in de portefeuille op een gunstig
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ogenblik te kopen of te verkopen of dat het compartiment een actief in de portefeuille in ongunstige omstandigheden moet
verkopen.
Wanneer een compartiment swaptransacties verricht, wordt het blootgesteld aan tegenpartijrisico. Het gebruik van afgeleide
financiële instrumenten gaat bovendien gepaard met een risico verbonden aan het hefboomeffect. Een hefboomeffect wordt
verkregen door een klein kapitaalbedrag te investeren voor de aankoop van afgeleide financiële instrumenten ten aanzien van
de directe kosten van aankoop van de onderliggende activa. Hoe groter het hefboomeffect, hoe groter de schommeling van de
koers van het afgeleide financiële instrument indien de koers van het onderliggende actief wijzigt (ten opzichte van de
inschrijvingsprijs vastgelegd in de voorwaarden van het afgeleide financiële instrument). Het mogelijke voordeel en de risico's
gekoppeld aan deze instrumenten nemen dus evenredig toe met de stijging van het hefboomeffect. Ten slotte is er geen enkele
garantie dat de beoogde doelstelling zal behaald worden door het gebruik van deze afgeleide financiële instrumenten.
Rendementsrisico
Dit is het risico verbonden aan de volatiliteit van de prestaties van het Compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks gerelateerd
aan de investeringen uitgevoerd door het Compartiment, in overeenstemming met haar beleggingsbeleid ten opzichte van de
markt onder dit beleid.
Inflatierisico
Na verloop van tijd tast de inflatie de koopkracht, verbonden aan het houden van investeringen, aan.
Duurzaamheidsrisico
Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden
een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Duurzaamheidsrisico’s
omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, risico’s gerelateerd aan klimaatverandering, de bescherming van het klimaat,
biodiversiteit en ecologische systemen, de naleving van arbeidsnormen, rechten van werknemers, mensenrechten en fiscale
eerlijkheid en transparantie, anticorruptie maatregelen en het naleven van wetten en reguleringen.
Het duurzaamheidsrisico kan een risico op zich zijn of het kan een impact hebben op, of aanzienlijk bijdragen tot andere risico's
op korte termijn, zoals risico's van prijswijzigingen, liquiditeitsrisico's, tegenpartij risico's of operationele risico's.
Duurzaamheidsrisico's kunnen op lange termijn resulteren in een materiële verslechtering van het financiële profiel, liquiditeit,
winstgevendheid of reputatie van de onderliggende belegging.
Voor zover duurzaamheidsrisico's niet reeds ingeschat en in aanmerking genomen werden bij de waardering van de
beleggingen, kunnen zij de neerwaartse druk op de verwachte/geschatte marktprijs vergroten en/of liquiditeit van de belegging
aanzienlijk ongunstig beïnvloeden en derhalve ook het rendement van de compartimenten.
Belastingen
Beleggers worden er in het bijzonder op gewezen dat (i) de opbrengsten van de verkoop van effecten op sommige markten, of
de ontvangst van dividenden of andere inkomsten kunnen onderworpen zijn, of kunnen onderworpen worden, aan belastingen,
heffingen, taksen of andere kosten of lasten opgelegd door de plaatselijke belastingautoriteiten op die markt, inclusief
bronbelasting, en/of dat (ii) de beleggingen van de compartimenten kunnen onderworpen zijn aan specifieke belastingen of
lasten opgelegd door belastingautoriteiten op sommige markten. In sommige landen waarin een compartiment belegt, of
eventueel in de toekomst kan beleggen, zijn de fiscale wetten en praktijken niet duidelijk vastgelegd. Het is daarom mogelijk dat
de huidige interpretatie van de wet, of het inzicht in de praktijk verandert, of dat de wet met terugwerkende kracht wordt
gewijzigd. Bijgevolg kan een compartiment in deze landen onderworpen worden aan een bijkomende belasting die niet voorzien
is op de publicatiedatum van het Prospectus, noch op het ogenblik waarop beleggingen worden gedaan, gewaardeerd of
overgedragen.
Risicofactoren in verband met de FATCA
De bronheffing in het kader van de Foreign Account Tax Compliance Act kan van toepassing zijn op betalingen in verband met
uw belegging.
De Amerikaanse “Foreign Account Tax Compliance Act” (“FATCA”) kan bepaalde betalingen aan beleggers die de in het kader
van de FATCA vereiste informatie niet verstrekken, onderwerpen aan een bronheffing. Indien er in het kader van de FATCA een
bedrag zou moeten worden ingehouden op de betalingen die verband houden met de aandelen van de bevek, zou
laatstgenoemde noch enige andere persoon deze kosten moeten dragen. Potentiële beleggers moeten het deel “Taxation” van
de “Foreign Account Tax Compliance Act” raadplegen.
De rapportering in het kader van de FATCA kan de overdracht van informatie betreffende uw belegging vereisen.
De FATCA legt een nieuw aangiftestelsel op, op grond waarvan de bevek verplicht kan worden bepaalde informatie over haar
beleggers te verzamelen en mee te delen aan derden, waaronder de Belgische belastingautoriteiten, om deze informatie door
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te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (“IRS”: Internal Revenue Service). De bekendgemaakte informatie kan bestaan
uit (maar is niet beperkt tot) de identiteit van de beleggers en hun directe of indirecte begunstigden, de uiteindelijke
begunstigden en de personen die zeggenschap over hen hebben. De belegger zal verplicht zijn elk gefundeerd verzoek om
dergelijk informatie van de bevek te beantwoorden, zodat de bevek kan voldoen aan haar aangifteverplichtingen. De betalingen
die verband houden met de aandelen in de bevek van een belegger die geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek zouden
onderworpen kunnen worden aan een bronheffing of een inhouding, of die belegger zou zijn aandelen mogelijkerwijs verplicht
moeten laten terugkopen of verkopen.
Risico's gekoppeld aan beleggingen in deelbewijzen van icb's
Door te beleggen in deelbewijzen van icb's (inclusief eventueel beleggingen door sommige compartimenten van de bevek in
deelbewijzen van een ander compartiment van de bevek) is de bevek blootgesteld aan risico's gekoppeld aan de financiële
instrumenten die deze icb's in hun portefeuille aanhouden en die hierboven werden beschreven. Sommige risico's zijn echter
inherent verbonden aan het bezit van deelbewijzen van icb's door de bevek. Sommige icb's kunnen een hefboomeffect
toepassen door gebruik te maken van afgeleide instrumenten of door te belenen. Een hefboomeffect zorgt voor een grotere
volatiliteit van de deelbewijzen van icb's en dus voor een groter gevaar voor kapitaalverlies. De meeste icb's voorzien ook de
mogelijkheid van het tijdelijk opschorten van terugbetalingen in uitzonderlijke omstandigheden.
Beleggingen in deelbewijzen van icb's zijn dus aan een groter liquiditeitsrisico blootgesteld dan een directe belegging in een
portefeuille van overdraagbare effecten. Anderzijds bieden beleggingen in deelbewijzen van icb's de bevek een flexibele en
efficiënte toegang tot verschillende beleggingsstrategieën van professionele vermogensbeheerders en meer gediversifieerde
portefeuilles. Een compartiment dat voornamelijk belegt via icb's zorgt ervoor dat zijn icb-portefeuille beschikt over voldoende
liquiditeit om aan zijn eigen terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Bij beleggingen in deelbewijzen van icb's kunnen bepaalde kosten dubbel worden aangerekend. Naast de kosten die een
belegger al heeft betaald aan het compartiment waarin hij belegt, moet de belegger ook een gedeelte betalen van de kosten die
betaald worden aan de icb waarin het compartiment heeft belegd.
Dilution en Swing Pricing risk
De werkelijke kosten van het kopen of verkopen van de onderliggende beleggingen van de ICB kunnen verschillen van de
boekwaarde van deze beleggingen in de waardering van de ICB. Het verschil kan ontstaan als gevolg van handels- en andere
kosten (zoals belastingen), enige spread tussen de koop- en verkoopprijzen van de onderliggende investeringen en / of
potentiële marktimpact als gevolg van transacties van aandeelhouders. Deze verwateringsrisico's kunnen een negatief effect
hebben op de totale waarde van de ICB en daarom kan de NIW per aandeel worden aangepast om te voorkomen dat de
waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. De omvang van het aanpassingseffect wordt
bepaald door factoren zoals het transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen en de
toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende beleggingen van de ICB te berekenen.
Betekenisvolle en relevante risico’s
De bevek biedt de belegger een keuze van compartimenten die een verschillende risicograad en dus, in principe, een
verschillend rendementsperspectief op lange termijn kunnen hebben in verhouding tot het aanvaarde risico.
Beleggers vinden een omschrijving van de betekenisvolle en relevante risico's voor elke door de bevek aangeboden
compartimenten in de beschrijvende fiche en de Essentiële beleggersinformatie.
Belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden
Deze worden toegelicht onder het gedeelte informatie aangaande beheer van de portefeuille.
Ingevolge een fusie werd CACEIS BELGIUM NV (de financiële dienst en verantwoordelijk voor de administratie van het Bevek)
met ingang van 1 januari 2022 opgeslorpt door CACEIS BANK, een naamloze vennootschap naar Frans recht, handelend via
haar Belgisch bijkantoor met adres Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel.
De raad van bestuur nam nota van de gebeurtenis na balansdatum met betrekking tot de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Er is geconcludeerd dat deze gebeurtenis geen aanpassing vraagt van de financiële staten en dat de netto inventariswaarde
van het fonds is gebaseerd op de reële waarden op 31 december 2021. De gevolgen van de gewapende strijd tussen Rusland
en Oekraïne en de hiermee gepaard gaande economische sancties tegen Rusland zullen naar verwachting een negatieve
impact hebben op de waardering van aandelen, obligaties, fondsen en andere investeringen in het boekjaar 2022. De directe
blootstelling van de compartimenten van de bevek op Russische en Oekraïense financiële instrumenten is relatief laag. Daarom
gaat de raad van bestuur er vooralsnog vanuit dat de liquiditeit van de compartimenten van de bevek niet direct in gevaar zal
komen.
De raad van bestuur kan de verdere gevolgen van deze oorlog momenteel niet nauwkeurig inschatten, maar volgt de situatie op
de voet.
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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.
Beloningsbeleid
Teneinde de reglementaire vereisten in acht te nemen en blijk te geven van een gezond risicobeheer, heeft Merit Capital Global
Investment Fund een beloningsbeleid uitgewerkt
De bevek heeft geen werknemers. In het kader van een gezond risicobeleid wordt geopteerd om aan de leden van de raad
van bestuur enkel een vaste vergoeding per vergadering uit te keren. Er wordt geen variabele vergoeding toegekend aan de
leden van de Raad van Bestuur behoudens het feit dat de vergoeding afhankelijk is van het aantal vergaderingen wat sterk kan
verschillen van jaar tot jaar.
De vergoeding voor de bestuurders die geen link hebben met de beheerder bedraagt op heden € 1.250,00 (exclusief BTW) per
vergadering, met een minimum van € 5.000,00 (exclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De
toegekende bedragen aan de effectieve leiders worden jaarlijks geïndexeerd. De taken, waar van toepassing, verbonden aan
de compliancefunctie, interne audit functie en intern risicobeheer waargenomen door de compliance officer of de effectieve
leiders worden niet apart vergoed of maken deel uit van bovenstaande vergoeding. De wijziging van de verloning van een lid
van de raad van bestuur wordt door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van de
bevek. De samenstelling van de raad van bestuur staat beschreven in het prospectus. De vergoeding voor de bestuurders en
effectieve leiders bedraagt:
- voor de bestuurder die een link heeft met de beheerder is er geen vergoeding voorzien.
- voor de bestuurders die geen link hebben met de beheerder bedraagt de vergoeding € 1.250,00 (geïndexeerd en exclusief
BTW) per vergadering, met een minimum van € 5.000,00 (geïndexeerd en exclusief BTW) per bestuurder per jaar voor de
gehele BEVEK.
- voor de effectieve leiders maximaal € 5.506,00 per jaar (geïndexeerd en zonder BTW) per compartiment van de bevek.
De vergoeding wordt gelijk verdeeld over de verschillende compartimenten van de bevek.
Meer informatie vindt u in het integrale beloningsbeleid van Merit Capital Global Investment Fund dat terug te vinden is op
volgende website: www.meritcapital.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan Merit Capital
Global Investment Fund gratis beschikbaar.
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 inen 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.

14

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND
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.
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 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. De positie is in augustus 2021
verkocht. Deze obligatie maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer 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.
• Volgens artikel 52 §3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 mag een beleggingsfonds niet meer dan 10% in
kasmiddelen aanhouden. Tussen 19 juli en 26 juli 2021 is deze limiet overschreden door een zeer grote toetreding van €22 mln.
Door het aankopen van een groot aantal fondsen en aandelen is de kaspositie weer onder de 10% teruggebracht.
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.
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• 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.
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 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. Deze obligatie is in augustus 2021
verkocht met een limiet 77,25%. 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 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 is in augustus 2021
verkocht met een limiet 89,75%. Deze obligatie maakt op het eind van de verslagperiode dus geen deel meer uit van de
portefeuille.
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• 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
In de loop van 2019 heeft de raad van bestuur, zoals bevestigd door de bewaarder en de commissaris, vastgesteld dat een
aantal investeringen in de portefeuille van de compartimenten van de Bevek niet in overeenstemming waren met het KB van 12
november 2012. Per 10 september 2020 is de Bevek met de beheerder Merit Capital NV (hierna de Beheerder of Merit Capital)
overeengekomen dat bepaalde van deze wederrechtelijke investeringen tegen uiterlijk 31 december 2020 verkocht zouden
worden. Tevens werd een schadevergoeding overeengekomen voor de deelnemers in de Bevek 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.
Actieve overschrijdingen waarvoor een schadevergoeding uitbetaald werd in de eerste helft van het boekjaar
Na herhaalde aanmaningen door de raad van bestuur van de Bevek, heeft de Beheerder de volgende niet in aanmerking
komende investeringen in het eerste halfjaar van 2021 volledig geregulariseerd:

Compartiment

Investering

Datum van verkoop

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 Beheerder heeft de verkoop van de wederrchtelijke investeringen en de betaling van schadevergoeding die in de
dadingsovereenkomst werden overeengekomen volledig uitgevoerd en uitbetaald aan de betrokken compartimenten van de
Bevek. De Bevek heeft een deel van deze schadevergoeding en van de meerprijs verkregen bij de verkoop van de niet in
aanmerking komende beleggingen pro rata uitgekeerd aan de aandeelhouders die sinds 6 mei 2020 tot de datum van
respectievelijk de uitbetaling door de Beheerder of de datum van verkoop (deels) uit deze compartimenten uitgetreden waren.
Actieve overschrijdingen waarvoor een schadevergoeding overeengekomen werd in de tweede helft van het boekjaar
In de tweede helft van het boekjaar 2021, werden met de Beheerder onderhandelingen gestart over de schadevergoeding voor
de hieronder vermelde wederrechtelijke investeringen. Hiertoe werd met Merit Capital een tweede dading onderhandeld. Bij het
onderhandelen van deze tweede dading werd rekening gehouden met de onmiddellijke betaling van de schadevergoeding aan de
Bevek en het daardoor vermijden van een grote onzekerheid voor de recuperatie van de schadevergoedingen indien partijen
geen dading zouden sluiten. De tweede dading werd op 3 januari 2022 gesloten en ondertekend ter vergoeding van de hieronder
beschreven schaden. Deze overeenkomst werd volledig door de Beheerder uitgevoerd. De opbrengst uit deze tweede dading
werd als een overige opbrengst in de NAV van 31 december 2021 opgenomen en werd op datum van vandaag ook effectief
ontvangen. Voor de volgende investeringen werd in de tweede dading een vergoeding overeengekomen:
Grit Real Estate
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 november 2012. Deze positie werd reeds in 2020 volledig verkocht. Het verlies op de verkoop van deze positie
werd gedeeltelijk vergoed door de Beheerder op basis van de tweede dading afgesloten tussen partijen.
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CE Credit Management IV 6.00 17-22
De Beheerder heeft op 19 augustus 2021 de investering in CE Credit Management IV 6.00 17-22 met verlies verkocht. Zowel de
bewaarder, de commissaris als de raad van bestuur hebben deze investering op basis van artikel 53 §1 van het KB van 12
november 2012 als niet in aanmerking komend bestempeld. De FSMA heeft eveneens gesteld dat deze investering tot
belangenconflicten heeft geleid die onvoldoende duidelijk of niet werden geïdentificeerd en/of beheerst werden door de
Beheerder. De raad van bestuur heeft de Beheerder gewezen op zijn verplichting om de schade die hierdoor door de Bevek
geleden werd te vergoeden. Dit werd in de tweede dading met de Beheerder overeengekomen en door de Beheerder uitgevoerd.
CE Credit Management V 6.5 19-24
De Beheerder heeft op 25 augustus 2021 de investering in CE Credit Management V 6.5 19-24 met verlies verkocht. Zowel de
bewaarder, de commissaris als de raad van bestuur hebben op basis van artikel 53 §1 van het KB van 12 november 2012 deze
investering als niet in aanmerking komend bestempeld. De Beheerder heeft deze investering bovendien aangekocht tegen de
uitdrukkelijke instructie van de raad van bestuur in. De FSMA heeft eveneens gesteld dat deze investering tot belangenconflicten
heeft geleid welke onvoldoende duidelijk of niet werden geïdentificeerd en/of beheerst.In de tweede dading werd met de
Beheerder een schadevergoeding overeengekomen welk door de Beheerder werd uitgevoerd.
Het betreft:

Compartiment

Investering

Oplossing op datum van

MC Patrimoine

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

25.08.2021

MC Patrimoine

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

19.08.2021

Value & Defensive

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

25.08.2021

Actieve overschrijdingen waarvoor de totale verkoopprijs hoger was dan de aankoopsom
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz
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. Op de vragen van de raad van bestuur van de Bevek over
het verschil tussen de aankoopprijs betaald door de Bevek en de op dat moment geldende marktprijs, alsmede over de
voorwaarden waaraan de transacties werden uitgevoerd, heeft de Beheerder geen sluitend antwoord gegeven. De Beheerder
heeft de positie in TTL Beteiligungs- und Grundbesitz daarom op vraag van de raad van bestuur van de Bevek in de eerste
jaarhelft van 2021 volledig verkocht. De totale verkoopsom was hoger dan de aankoopsom.
Passieve overschrijdingen waarvoor geen schadevergoeding verschuldigd is
Op datum van het jaarverslag per eind december 2021, bevonden zich nog een aantal investeringen in de portefeuille die niet
liquide zijn. Deze investeringen zijn geen actieve overschrijdingen omdat het gebrek aan liquiditeit het gevolg is van
omstandigheden buiten de wil van de Beheerder. De Beheerder is voor de mogelijke verliezen die ingevolge deze beleggingen
geleden worden dan ook geen schadevergoeding verschuldigd. Het betreft de volgende investeringen:

Compartiment

Investering

Gewicht in de portefeuille

MC Patrimoine

H2O Allegro SP I (FR0013535762)

0,69%

MC Patrimoine

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

0,00%

MC Patrimoine

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

0,00%

MCQuartz Balanced FOF

H2O Allegro SP I (FR0013535762)

3,00%
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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 door de administratief agent van de Bevek. 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 blijft de waardering van deze positie verder opvolgen op basis van de ontvangen waardering maar wijst
erop dat voor de compartimenten MC Patrimoine en MC Quartz Balanced FoF het risico bestaat dat de waardering van de positie
H2O Allegro SP I niet correct zou kunnen zijn.
De positie in Steilmann is het resultaat van het faillissement van de emittent en blijft in portefeuille tot de curatoren meer
duidelijkheid verschaffen over de mogelijk te recupereren vergoeding of tot deze positie kan verkocht worden.
Regularisatie van de uitbesteding van het portefeuillebeheer
De FSMA heeft herhaaldelijk aangegeven dat er met betrekking tot de delegatie van het portefeuillebeheer van de Bevek aan
Merit Capital ernstige twijfels bestaan over de naleving van de vereisten van artikel 42 van de ICBE wet. Dit artikel 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 Nationale Bank van België (NBB), de FSMA en de raad van bestuur van de Bevek hebben de Beheerder gevraagd om nodige
maatregelen te treffen om haar interne organisatie opnieuw in overeenstemming te brengen met artikel 42 van de ICBE wet. De
raad van bestuur van de Bevek heeft deze maatregelen, en in het bijzonder de overnamegesprekken van zeer nabij opgevolgd.
De kandidaat overnemer, het Duitse Renell Wertpapierhandelsbank AG, die eerder in 2021 werd voorgesteld, werd op 29 maart
2022 voor een tweede maal niet weerhouden door de NBB.
Met een beslissing van 29 maart 2022 heeft de NBB de vergunning van de Beheerder als beursvennootschap herroepen met
ingang van 5 april 2022 wegens aanhoudende interne organisatorische problemen. Op 4 april 2022, werd door de Beheerder een
vordering ingesteld bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State die strekte tot de schorsing van de beslissing van
het directiecomité van de NBB. De Raad van State heeft bij arrest nr. 253.562 van 26 april 2022 deze vordering tot schorsing
afgewezen. De correcte uitvoering van de beslissing van de NBB van 29 maart 2022, waarvan de schorsing aldus werd
verworpen, impliceerde dat met ingang van dinsdag 3 mei 2022, de vergunning van Merit Capital diende herroepen te worden.
Ingevolge de beslissing van de Raad van State heeft de raad van bestuur van de Bevek op 26 april 2022 beslist om over te gaan
tot de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, en van de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van
de rechten van deelneming van alle compartimenten van de Bevek. Deze schorsing zal een einde nemen zodra de
omstandigheden het toelaten.
Op 3 mei 2022 werd de vergunning van de Beheerder herroepen, waardoor zij niet langer het beheer van de Bevek kon en mocht
waarnemen. Bovendien was de Beheerder er niet in geslaagd om voor de effectieve datum van deze beëindiging een overnemer
van haar aandelen of activa te vinden die in staat was om het beheer van de Bevek over te nemen. De Bevek werd hierdoor
gedwongen om met ingang van 3 mei 2022 de beheerovereenkomst met de Beheerder op te zeggen, en het reserveplan van de
Bevek in werking te stellen. De Bevek had dit reserveplan voorbereid in uitvoering van haar wettelijke verplichting om in uitvoering
van artikel 42, §1, 9° van de ICBE wet de nodige maatregelen te treffen om de continuïteit van het beheer te waarborgen ingeval
er, om welke redenen ook, een einde zou worden gesteld aan de beheerovereenkomst met de Beheerder. Op basis van een
objectief scoringssysteem, hadden de bestuurders van de Bevek die geen belangenconflict hadden of mogelijk konden hebben,
Dierickx Leys Private Bank als meest geschikte kandidaat alternatieve beheerder voor de Bevek weerhouden gezien haar traditie,
reputatie en de resultaten van hun beheer. De raad van bestuur van de Bevek is dan ook van oordeel dat deze oplossing gegrond
en verantwoord is en het best de belangen van de investeerders, nu en in de toekomst, dient. Voor meer informatie over de
nieuwe beheerder verwijzen we naar hun website: https://www.dierickxleys.be/nl/.
Opzegging dienstverlening door CACEIS
De raad van bestuur van de Bevek wenst tevens te vermelden dat CACEIS Bank Belgium Branch, die momenteel de functies van
financieel en administratief agent alsmede bewaarder vervult heeft laten weten dat zij haar dienstverlening aan de Bevek wenste
te beëindigen. Deze opzegging dateert van voor de vervanging van Merit Capital als beheerder van de Bevek en was het gevolg
van de veelvuldige problemen met Merit Capital, en in het bijzonder met diens hoofdaandeelhouder Duet Group. CACEIS Bank
Belgium Branch zal in haar hoedanigheid van administratief agent het administratief beheer van de Bevek vooralsnog in ieder
geval voortzetten tot 31 mei 2022. De raad van bestuur zet de nodige stappen om ook na deze termijn de continuïteit van het
administratief beheer van de Bevek te verzekeren.
CACEIS Bank, Belgium Branch blijft conform de relevante wettelijke bepalingen haar taken als bewaarder verder uitoefenen tot
er in haar vervanging is voorzien.
Toepassing mechanisme van swing pricing
De swing drempel werd in 2021 in totaal 24 keer overschreden. Dit leidde telkens tot een aanpassing van de NIW conform de
beslissing die de raad van bestuur van de Bevek in het tweede halfjaar van 2020 genomen heeft (cfr. jaarverslag van 2020).
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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 beleggers in de Bevek
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 respectievelijk 16 en 17 februari 2021 tot en met
respectievelijk 10, 7 en 20 september 2021. Deze fouten zijn het gevolg van de voorzieningen die in de betrokken
compartimenten werden geboekt voor vorderingen op de Beheerder voor bovenvermelde schadevergoedingen. Deze werden
ten onrechte niet tegengeboekt toen de opbrengst van de verkoop van de Trent Petroleum obligaties werd ontvangen. Door
deze materiële fout werd de NIW van deze compartimenten overschat. Er werd door investeerders die in deze periode
inschreven teveel betaald aan respectievelijk MC Patrimoine, Value & Defensive en Capitam. Deze bedragen zullen worden
terugbetaald aan deze investeerders vanuit deze compartimenten. Verder werd aan investeerders die in deze periode
uitschreven teveel betaald door de respectievelijke compartimenten. Dit bedrag dient aan het fonds te worden terugbetaald door
de verantwoordelijken. Er is op dit moment nog onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze materiële
fout. De raad van bestuur heeft deze fouten en de impact ervan op de beleggers in de Bevek geanalyseerd en zal desgevallend
een mogelijke schadevergoeding vorderen.
Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid
Tenzij anders vermeld in het investeringsbeleid van een compartiment, houden alle compartimenten van de bevek rekening met
duurzaamheidsrisico’s. Dit betekent echter niet dat alle compartimenten een ‘Artikel 8’ of ‘Artikel 9’ karakter hebben in lijn met
de SFDR-wetgeving. SFDR staat voor ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, in navolging van Verordening (EU)
2019/2088 betreffende openbaarmakingen met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector.
In overeenstemming met SFDR worden compartimenten ingedeeld in 3 categorieën.
1.

Artikel 9: Compartimenten met een expliciete duurzame doelstelling, waarbij dit laatste kan worden gedefinieerd als een
belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het verwezenlijken van een milieudoelstelling (bijvoorbeeld
betreffende het gebruik van (hernieuwbare) energie, de uitstoot van broeikasgassen, of de impact op de biodiversiteit), of
als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het verwezenlijken van een sociale doelstelling
(bijvoorbeeld het aanpakken van ongelijkheid, het stimuleren van sociale integratie of het bevorderen van arbeidsrelaties).
Hierbij mag geen afbreuk gedaan worden aan de principes voor goed bestuur, vooral met betrekking tot degelijke
managementstructuren, werknemersrelaties, de bezoldiging van het personeel en fiscale naleving.
Tot nader order zijn er geen Artikel 9-compartimenten aanwezig binnen de bevek.

2.

Artikel 8: Compartimenten die milieu- of sociale kenmerken promoten. Deze compartimenten promoten naast andere
kenmerken ook milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van die kenmerken, op voorwaarde dat de bedrijven
waarin wordt belegd praktijken voor goed bestuur volgen.
Tot nader order zijn er geen Artikel 8-compartimenten aanwezig binnen de bevek.

3.

Aangezien op dit moment van geen van de compartimenten van de bevek onder de bovenstaande categorieën vallen,
behoren ze allemaal tot de categorie Artikel 6.

Binnen de Artikel 6-compartimenten streeft de bevek een beleggingsbeleid na waarbij de meest risicovolle bedrijven op het vlak
van ESG worden vermeden.
De bevek hanteert een gezamenlijke exclusielijst die gebaseerd is op :
● de exclusieprincipes van het Noorse Staatsfonds; inhoudende dat er niet belegd wordt in bedrijven die
massavernietigingswapens vervaardigen of mensenrechten schenden, en
● de exclusieprincipes die gebaseerd zijn op de tien principes van het Global Compact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en
corruptiebestrijding en de zes richtlijnen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties.
De indeling van de verschillende compartimenten volgens de SFDR classificatie kan in de toekomst onderhevig zijn aan
veranderingen. Het prospectus zal in dat geval ook aangepast worden.
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1.2.2. Algemeen overzicht van de markten
De aandelenmarkten hebben een stevig jaar achter de rug. De MSCI All Country Index steeg 27,5% uitgedrukt in EUR. Toch
brengen we een aantal belangrijke nuances aan. De dollar steeg – mede omwille van de geplande renteverhogingen - dit jaar
ongeveer 10% t.o.v. de euro. Een groot deel van de winst is dus toe te schrijven aan de valutaontwikkeling. De aandelenstijging
zelf bedraagt slechts 18,5%. Amerikaanse aandelen maken ongeveer 63% uit van deze wereldindex. Deze wereldindex is
minder representatief voor de meerderheid van de Europees gedomicilieerde beleggers die vaak een stuk minder Amerikaanse
aandelen aanhouden. Regionale indices buiten de VS presteerden zeker niet slecht, maar beduidend minder dan hun
Amerikaanse tegenhangers. Aandelen in de Eurozone en Japan stegen respectievelijk 22,15% en 9,4% in EUR. De
groeimarkten stelden dit jaar teleur met een kleine daling van -2,5% in dollar of een winst van 4,8% in EUR. Vooral Chinese
aandelen verrasten in negatieve zin met een bedroevend resultaat van -21,7% in dollar en -15,7% uitgedrukt in euro. De
aandelenhausse werd dit jaar vooral gedragen door de allergrootste technologieaandelen terwijl de rest van de markt met
uitzondering van banken, energie en vastgoed wat achterbleef. Obligaties hadden een minder sterk jaar. De Barclays EUR
Aggregate index daalde -2,8% in EUR. De Bloomberg Global High Yield index steeg slechts 1% in USD. De Bloomberg
Emerging Aggregate index verloor 1,6% in dollar. Oplopende renteverwachtingen en stijgende credit spreads als gevolg van
een kleine groeivertraging en Chinese groeizorgen liggen aan de basis hiervan.
Covid19 – en meer bepaald de Omikron variant – baarde de beleggers voor de zoveelste maal zorgen. Vooral de snelle
besmettingsgraad deed veel stof opwaaien. Niettemin, uit vroegtijdige Afrikaanse data bleek al snel dat de Omicron-variant
misschien best ging meevallen. Een aantal experts lieten ook al ontvallen dat de Omicron-variant het begin inluidt van een
endemische situatie die vanaf 2022 eindelijk grotendeels onder controle zal zijn. Een aantal landen zoals het VK, Denemarken
en Finland keren inmiddels volledig terug naar de oude normaal. We verwachten dat Europese landen wellicht snel volgen
onder toenemend protest en druk van de kiezer. Het lijkt alsof de wereld zal leren leven met een endemische situatie. In dat
opzicht, lijken de vooruitzichten voor Covid-herstelsectoren zoals toerisme en vrije tijd, maar ook voor Europese aandelen terug
beter te worden.
De Fed - de Amerikaanse centrale bank - maakte de afgelopen maanden een forse ommekeer. Jerome Powell, de voorzitter,
liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege in zijn laatste toespraak. De bank geeft hiermee aan dat ze de huidige
inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. De Fed liet verstaan dat ze in eerste instantie het programma van kwantitatieve
versoepeling dubbel zo snel zal terugschroeven als verwacht. De Amerikaanse centrale bank zal de steunaankopen inkrimpen
met 30 miljard dollar per maand. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond april volgend jaar. Vanaf dan volgen
heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. De centrale bank verwacht momenteel drie maal de rente te verhogen in 2022
en 2023. In 2024 denkt ze tweemaal de rente op te trekken. Hiermee zou de korte rente uitkomen op 2,1% eind 2024. Moeten
we ons als belegger zorgen maken? We denken nog steeds van niet. Als we teruggaan in de tijd en de Fed-cycli sinds 1985
van nabij bestuderen, dan merken we op dat aandelenmarkten meestal nog vrij behoorlijk presteren tijdens eerste fase van de
renteverhoging. Een renteverhoging is per slot van rekening ook een signaal van sterke economische groei (met stijgende
bedrijfswinsten) weliswaar gepaard met hogere inflatie.
De Chinese vastgoedmarkt en de Chinese aandelenbeurzen trokken de laatste jaarhelft enorme belangstelling. De Chinese
huizenmarkt davert al geruime tijd op zijn grondvesten. Verschillende beursgenoteerde vastgoedontwikkelaars bevinden zich in
het mitst van faillissementsgolf die voorlopig nog niet lijkt te eindigen. Huizenverkopen noteren in sommige steden 30% tot 50%
onder het niveau van een jaar geleden. Leidende economische indicatoren vertonen nog steeds een neerwaartse tendens.
Toch is er ook hoop. De centrale bank, de PBOC, lijkt de rentevoeten te willen verlagen. De officiële bancaire rente op 1-jaar
werd voor het eerst sinds 20 maanden verlaagd van 3,85% naar 3,8%. Dit volgt op een aantal verlagingen in de reserveratio die
banken moeten aanhouden bij de centrale bank. De daling is nauwelijks voelbaar, maar is vooral symbolisch van aard en vormt
wellicht het startschot voor komende renteverlagingen. De centrale bank spoort gezonde banken en vastgoedontwikkelaars ook
aan om vastgoedspelers met financiële problemen snel hulp te bieden via mogelijke overnames. De hoop op meer fiscale en
monetaire stimuli, laat vermoeden dat de Chinese kredietimpuls volgend jaar opnieuw zou kunnen beginnen stijgen. Deze
belangrijke indicator was ook voor ons begin dit jaar een signaal om de Chinese blootstelling sterk af te bouwen. De
kredietimpuls wordt wereldwijd door China-Watchers gevolgd omwille van zijn soms vooruitlopend karakter op het verloop van
zowel de reële economie als de financiële markten.
De belangrijkste macro-economische indicatoren in de VS wijzen nog steeds op aantrekkelijke groei, maar toch gevoelig trager
dan voorheen. Onze recessie-indicatoren – met uitzondering van eentje – wijzen totaal niet op een nakende recessie. De
arbeidsmarkt evolueert gunstig en de kleinhandelsverkopen noteren hoog. Toch daalt het consumentenvertrouwen onder de
druk van oplopende inflatiecijfers. De Amerikaanse huizencijfers blijven sterk. Ook in de Eurozone lopen de inflatiecijfers verder
op. Niettemin, de ZEW inflatie-index daalt fors en verdisconteert intussen een lager inflatiepeil vanaf de tweede jaarhelft in
2022. De werkloosheid blijft dalen, maar ook hier merken we op dat de consument een lichte verzwakking verwacht op de
arbeidsmarkt. De Eurozone Conference Board Leading index wijst op hoge economische groei, maar lijkt uit te toppen. We
verwachten een trager groeiritme dan voorheen. Lagere groeivoeten zijn geen reden op zich om aandelen te mijden. Het kan
wel een signaal zijn dat defensievere aandelen het voortouw gaan nemen. Chinese indicatoren blijven wijzen op gevoelig
economische verzwakking. De PMI-cijfers flirten met de 50-grens en vertonen een dalende trend. Inflatie zwakt af en de
populaire OECD-indicator noteert onder de 100 (recessie-niveau) en vertoont voorlopig geen teken van consolidatie. Chinese
beleggers met een korte termijn visie hebben alle redenen om sceptisch te blijven. Extreem hoge volatiliteit en lagere koersen
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zijn nog steeds mogelijk ondanks de daling van meer dan 30% in de MSCI China index Niettemin, voor lange termijn beleggers
met geduld en munitie achter de hand, lijkt de Chinese aandelenbeurs alvast wel een stuk aantrekkelijker dan voorheen.
Het fundamenteel plaatje ziet er voor de aandelenmarkten voorlopig nog steeds goed uit. De consensus verwachtingen voor de
komende twee jaar lijken ons niet overdreven hoog gespannen. De gemiddelde analist verwacht voor de MSCI All Country
Index een winststijging van respectievelijk 6,7% en 8,2% voor 2022 en 2023. Best realiseerbaar en te verslaan in normale
marktomstandigheden. Hoge winstverwachtingen vinden we enkel terug in China en India. Chinese aandelen moeten deze
verwachtingen absoluut inlossen of er is sprake van een zogenaamde value-trap. Het gemiddelde bedrijf in de S&P500 versloeg
tot voor kort nog steeds de consensus met gemiddeld 15% .Lager dan een jaar terug, maar nog steeds buitengemeen hoog in
een lange termijnperspectief. Eind januari start een nieuwe resultatenseizoen. Zolang de verrassingsfactor positief blijft,
verwachten we niet direct problemen vanuit die kant. De trend in het aantal landen met een positieve winstevolutie blijft hoog en
stijgend .We verwachten misschien een negatieve kentering eind 2022.
Algemeen behouden we onze positieve visie op aandelen met een lichte voorkeur voor Europese en Amerikaanse aandelen
versus de groeilanden. China is interessant op middellange termijn omwille van de lagere waarderingen. Op sectorvlak
verwachten we een iets minder sterke performance van zeer hoog gewaardeerde aandelen. Bottom-up bekeken, merken we
nog steeds gevoelige verbetering op in de fundamentals van banken en energie gekoppeld aan lage waarderingen. Echter, als
de groeivertraging zich dit jaar doorzet kunnen meer defensieve sectoren zoals Staples en technologie opnieuw de bovenhand
krijgen. Op strategievlak zien we meer een gebalanceerde performance tussen value en groei nu de Fed de rente zal verhogen.
We hechten meer belang aan de kwaliteit en de waardering bij aandelenselectie. Op vastrentend vlak hanteren we nog steeds
een positieve visie op lange termijn staatsobligaties die kunnen dienen als schokdemper. Amerikaans staatsobligaties blijven
een plaats verdienen. Ook Chinese staatsobligaties krijgen al een tijdje een hoger gewicht gegeven de negatieve correlaties,
hogere reële rentevoeten en Chinese macro-zorgen. We onderwegen nog steeds high yield obligaties. 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 laag blijven.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Merit
Capital Global Investment Fund NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2021 - Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Merit Capital Global Investment Fund NV (de
“vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de
overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar. Dit commissarisverslag volgt
op ons verslag van niet-bevinding opgesteld op 29 april 2022, dat tot u werd gericht, wegens het ontbreken van de
nodige stukken die ons toelaten om ons verslag op te stellen binnen de vooropgestelde termijnen.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 7 mei 2020,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. Wij hebben de wettelijke
controle van de jaarrekening van Merit Capital Global Investment Fund NV uitgevoerd gedurende 8 opeenvolgende
boekjaren.
Verslag over de jaarrekening
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op
31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting,
met een balanstotaal van 412 602 654,84 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van 52 654 163,89 EUR.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie “Basis voor het oordeel met
voorbehoud”, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de
vennootschap op 31 december 2021 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Een overzicht van het eigen vermogen en het resultaat per compartiment wordt in onderstaande tabel opgenomen.
Naam

Devies

Netto-actief

Resultaten

MC Global Growth Equity Fund

EUR

70 088 674,06

10 376 446,53

MC Patrimoine

EUR

72 662 315,08

6 359 490,80

Value & Defensive

EUR

15 117 365,62

421 211,64

Value & Dynamic

EUR

44 550 099,51

2 050 019,92

Capitam

EUR

17 762 628,58

1 978 996,55

MC Best Of World

EUR

74 816 264,24

10 244 339,58

Merit Care Fund

EUR

68 041 242,91

12 023 649,28

MC Quartz Balanced FOF

EUR

3 291 060,66

430 669,93

MC Equities DBI

EUR

46 273 004,18

8 769 339,66
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Basis voor het oordeel met voorbehoud
De compartimenten MC Patrimoine en MC Quartz Balanced FOF hebben een positie in H2O Allegro met een
waardering in de balans van respectievelijk 490 995,90 EUR en 98 199,18 EUR. Aangezien de commissaris van H2O
Allegro heeft aangegeven dat het onmogelijk is een oordeel te geven over de jaarrekening van het fonds, konden wij
geen voldoende en objectieve inlichtingen verkrijgen. Hierdoor waren wij niet in staat om de geschikte waardering
van deze positie te beoordelen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in
België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van
toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de
controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Uitgezonderd de hierboven omschreven aangelegenheid, hebben wij van het bestuursorgaan en van de aangestelden
van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel
met voorbehoud.
Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de
toelichting onder titel ‘1.2.1 Informatie aan de aandeelhouders’ van het jaarverslag.
Er wordt een beschrijving gegeven van het beheer en de afwikkeling van een aantal posities waarover onzekerheid
bestond met betrekking tot liquiditeit, verhandelbaarheid en mogelijkheden tot opvolging van deze posities en
waarvoor in de loop van 2021 een schadevergoeding werd overeengekomen. Verder wordt melding gemaakt van een
beperkt aantal posities die nog opgenomen zijn in de portefeuille per 31 december 2021 waarvan de goede
verhandelbaarheid en waardering in vraag kan gesteld worden. Op basis van de informatie opgenomen in het
jaarverslag en waarvan de hoegrootheid van de posities in deze effecten in de verschillende compartimenten wordt
toegelicht onder de rubriek ‘X.4.1 Samenstelling van de activa op 31.12.2021’, blijkt dat de waardering van de
betreffende posities per 31 december 2021 door de raad van bestuur verder wordt opgevolgd.
Daarnaast wordt in het jaarverslag opgenomen dat de vergunning van de beheerder op 3 mei 2022 werd herroepen
waardoor zij niet langer het beheer van de bevek kon en mocht waarnemen. Bovendien was de beheerder er niet in
geslaagd om voor de effectieve datum van deze beëindiging een overnemer van haar aandelen of activa te vinden die
in staat was om het beheer van de bevek over te nemen. De bevek werd daarom gedwongen om met ingang van 3
mei 2022 de beheersovereenkomst op te zeggen en het reseveplan, conform artikel 42, § 1, 9° van de wet van 3
augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn
2009/65/EG, in werking te stellen. De raad van bestuur van de bevek heeft daarop Dierickx Leys Private Bank als
beheerder van de bevek aangesteld.
In het jaarverslag wordt ook melding gemaakt van het feit dat de financieel en administratief agent en de bewaarder
aangekondigd hebben dat ze hun dienstverlening wensen stop te zetten ten aanzien van de bevek (huidige einddatum
voorzien is 31 mei 2021). De raad van bestuur bereidt een nieuw dossier voor bij de financieel / administratief agent
en bewaarder en onderzoekt alternatieve scenario’s om de continuïteit van de bevek te verzekeren.
Verder wordt in het jaarverslag ook melding gemaakt van materiële fouten conform artikel 199 van het Koninklijk
Besluit van 12 november 2012. Er is op dit moment nog onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt voor
deze materiële fouten. De raad van bestuur heeft deze fouten en de impact ervan op de beleggers in de Bevek
onderzocht en zal desgevallend een mogelijke schadevergoeding vorderen.

2

Merit Capital Global Investment Fund NV | 31 december 2021

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid
van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden
die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch
alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en
worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing is
op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan
de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:


het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het
risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;



het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;



het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;



het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en
het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over
de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te
vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw
beeld.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder meer over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor
het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de vennootschap.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde
internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het
bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij
hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
 Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.
 De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening
bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
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Andere vermeldingen


Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.



De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.

 Wij dienen u niets mede te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en die in
overtreding zijn met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behalve dat :
-

-

-

-

De vervanging van de vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV is niet gepubliceerd zoals
vereist door artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het niet respecteren van de wettelijke termijnen voorgeschreven in artikel 3:74 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het overhandigen aan de commissaris van de nodige
stukken door het bestuursorgaan van de vennootschap.
Het niet respecteren van de wettelijke termijnen voorgeschreven in artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het meedelen van de oproeping tot de algemene
vergadering.
Het niet respecteren van de wettelijke bepalingen voorgeschreven in artikel 7:132 en 7:148 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van de wettelijke
stukken.
Het niet tijdig neerleggen bij de Nationale Bank van België van het jaarverslag voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2020, overeenkomstig artikel 3:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Getekend te Zaventem.
De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Tom Renders

Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises BV/SRL
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE86 5523 2431 0050 - BIC GKCCBEBB
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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1.4. GEGLOBALISEERDE BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
I.

Vaste Activa
A. Oprichtings- en organisatiekosten

II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a. Obligaties
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
D. Andere effecten
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

IV.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)
c. Ontleningen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

VI.

Overlopende rekeningen
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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Op 31.12.20
(in EUR)

412.602.654,84

335.967.565,04

8.586,32
8.586,32

13.880,58
13.880,58

406.072.274,52

328.561.946,79

47.617.076,51

45.776.676,45

242.102.922,46
116.352.275,55

193.628.047,67
32.376,67
89.124.846,00

107.102,89

-1.676.076,47

331.220,15
403.638,72

3.024.715,54
290.239,10

-627.755,98

-4.828.801,02
-162.230,09

6.899.606,08
6.899.606,08

11.295.433,66
11.295.433,66

-484.914,97
378.485,13
-863.400,10

-2.227.619,52
458.192,26
-2.685.811,78

412.602.654,84
348.432.620,14
4.755.559,15
6.760.311,66
52.654.163,89

335.967.565,04
312.336.190,33
5.067.585,47
2.327.879,82
16.235.909,42
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1.5. GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
I.

Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a. Obligaties
b. Andere schuldinstrumenten
b.2. Zonder « embedded » financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
D. Andere effecten
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
H. Wisselposities en -verrichtingen
a. Financiële derivaten
ii. Termijncontracten
b. Andere wisselposities en -verrichtingen

Op 31.12.20
(in EUR)

55.351.008,16

19.546.508,05

-3.571.348,33

-1.584.904,13
-74.500,00

13.217.899,03

26.267.677,03
32.376,67
4.412.593,04

3.769.361,26
7.912.855,89

-9.506.734,56

3.964.872,66
3.371.447,58

4.213.369,00
3.510.181,76

919.083,04
9,96
-61.637,50

1.202.445,93

-273.251,40
9.220,98

-442.584,65
19.393,52

284.294,68
208.739,70

619.368,02
542.894,05

75.554,98

76.473,97

-6.946.011,61
-734.898,66
-83.637,99

-8.143.335,65
-467.869,42
-58.659,20

-4.814.743,34
-479.216,00
-3.718.793,42
-48.657,33
-194.844,17
-18.534,73
-228.940,68
-169.170,83
-170.218,72
-227.881,08
-1.877,93
-198.990,39
-318,95
-303.141,41

-5.754.521,98
-811.740,79
-4.551.705,65
-32.029,02
-168.095,89
-78.700,26
-237.945,15
-193.533,03
-154.719,44
-224.842,74
-5.158,21
-201.542,81
-314,91
-804.448,54

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

-2.696.844,27

-3.310.598,63

V.

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

52.654.163,89

16.235.909,42

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

52.654.163,89

16.235.909,42

64.170.034,70
6.760.311,66
52.654.163,89
4.755.559,15

23.631.374,71
2.327.879,82
16.235.909,42
5.067.585,47

II.

III.

IV.

34.022.240,31

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
a. Effecten/geldmarktinstrumenten
b. Deposito's en liquide middelen
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b. Van buitenlandse oorsprong
F. Andere opbrengsten van beleggingen
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a. Financieel beheer
IC
R
V
b. Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
IC
R
V
K. Andere kosten (-)

-76.067,56

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-48.914.156,12

-16.782.427,13

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-12.569.646,62

-6.760.311,66

IV.

(Dividenduitkering)

-2.686.231,96

-88.635,92
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1.6. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS
1.6.1. Samenvatting van de regels

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.

1.6.2. Wisselkoersen
1 EUR

31.12.21

1,5642
1,0362
7,4376
0,8396
16.207,9433
130,9543
23,2728
10,2960
1,1372
18,1498

AUD
CHF
DKK
GBP
IDR
JPY
MXN
SEK
USD
ZAR

31.12.20

1,5856
1,0816
7,4435
0,8951
17.190,8790
126,3255
24,3799
10,0485
1,2236
17,9725
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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.
Categorieën van toegelaten activa
Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse
kwaliteitsvolle aandelen- , obligatie -, en geldmarktinstrumenten en eventueel aangevuld met specifieke ICB’s in thema’s en
regio’s die aansluiten bij het doel van het compartiment met een maximum van 10% van de inventariswaarde.
Alle genoemde activaklasses komen in aanmerking voor over- of onderweging.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een
belegging van 50% van het vermogen in aandelen en 50% van het vermogen in obligaties. Via het opvoeren van de cashcomponent kan hiervan op actieve wijze worden afgeweken.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten
De activa worden belegd in obligaties en schuldinstrumenten, zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties,
met een gewogen gemiddelde rating van BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of
Fitch. Bij de selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden en alle munten in aanmerking genomen.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
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hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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
Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. Het compartiment wordt actief beheerd.

2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 186,08 EUR ten opzichte van 164,96
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 12,80%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 144,20 EUR ten opzichte van 127,85
EUR op 31 december 2020. Geen coupon in 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+
12,80%.
De benchmark kende een stijging van 13,82%. 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 een positief effect gehad op de relatieve performance.
Het beleggingsjaar 2021 werd gekenmerkt door veelvuldige rotaties uit hooggewaardeerde sectoren naar lager gewaardeerde
sectoren. Deze rotaties werden veroorzaakt door aanhoudend hoge inflatiecijfers en de daarmee gepaard gaande verwachte
renteverhogingen. Gecombineerd met de uitstekende performance in 2020 voor de momentum- en groeiaandelen hebben
defensievere sectoren in 2021 beter gepresteerd. De hogere allocatie naar de factoren momentum, groei en kwaliteit hebben
een dan ook een negatief effect gehad op de relatieve performance.
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.
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
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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, TTL Beteiligungs und Grundbesitz, 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.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
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In het tweede halfjaar van 2021 werden o.a. Marvell Technology, Zooplus, Pool, Renova, Albemarle, Halma, Repligen,
Skyworks Solutions, Advanced Micro Devices, OZ Minerals, Entegris, Autodesk, Franco Nevada, Align Technologies, ON
Semiconductors, BYD, LVMH, Livent, Chart Industries, Zozo, DSV Panalpina, Upstart, Adyen, Servicenow, Crowdstrike, Power
Integrations, Euronext, Richelieu Hardware, Terumo, SMC, NOF, Omron, Virtus Investment Partners, Allegro Microsystems,
Catalant, Mercadolibre, GMO Payment Gateway, Rentokil, Shin-Etsu, Icici Bank, Lululemon Athletica, SVB Financial Group,
PNC Financial, DNB Bank, Coface, Alibaba, Adobe, Inter Parfums, Pure Storage, Infineon Technologies, Nova Measuring
Instruments, Finecobank, Olaplex, Applied Materials, Syneos Health, Aptiv, Interpump, Micron Technology, Globant, Edwards
Lifesciences, Iqvia, Avantor, Estee Lauder, Signature Bank, MP Materials, Endeavor, CF Industries, Western Alliance Bancorp,
Indutrade en DNB Bank gekocht.
In deze periode werden o.a. PNC Financial, Petiq, Avient, Carnival, Tokyo Electron, Xiaomi, Matador Resources, Diamondback
Energy, Moncler, Barco, Generac, DSV, Element Solutions, Pandora, L’Occitane, Renova, Carl Zeiss Meditec, Iqvia, Qorvo,
Skywork Solutions, OZ Minerals. Ozon, Simply Good Foods, Franco Nevada, Prada, Autodesk, Novo Nordisk, EQT, United
Health Group, Visa, Aptiv, Marvell Technology, Bellring Brands, Vertiv, BYD, Cellnex Telecom, Adobe, Pool Corp, Crowdstrike
Holdings, PayPal, Sika, Richelieu Hardware, DSV, Nordic Semiconductor, Align Technology, SMC, Copart, Avantor, NOF,
Mercadolibre, Virtus Investment Partners, Chart Industries, ON Semiconductors, Zozo, Eurofins Scientific, PNC Financial,
Catalent, Terumo, Repligen, Euronext, Upstart Holdings, Adobe, Entegris, Keysight Technologies, Pure Storage, Sea, GMO
Payment Gateway, Omron, Hoya, Rentokil, Partners Group, Lonza, Adyen en Finecobank verkocht.
De topposities per 31 december 2021 zijn Microsoft, Sartorius, Nextera Energy, Schneider Electric, Igo, Halma, Allegro
Microsystems, Alphabet C, Apple en Syneos Health.
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 macroeconomisch 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.
De kapitaalmarktrente in Europa daalde van mei tot augustus weer tot het niveau van begin van 2021. De beleidswijziging van
de Fed zorgde ook in Europa voor een stijging van de rentes tot het topniveau van mei. De uitbraak van de Omikron en de
mogelijk negatieve impact op de economische groei en inflatie zorgde echter weer voor een daling van de rente. De
aanhoudend hoge inflatiecijfers en notulen van de Fed zorgden nog voor een renteopstoot in de laatste weken van het jaar. De
10-jaars rente in de Verenigde Staten kende een vergelijkbaar verloop met een sterkere stijging in de eerste maanden van het
jaar, een bodem in juli/augustus en een stijging tot november. Per saldo tekenden Europese bedrijfs- en staatsobligaties een
klein verlies van 1% op. USD-obligaties presteerden dankzij de hogere yield en met name de appreciatie van de dollar wel
positief.
Chinese staatsobligaties bieden een hoger rendement en de kans op koersstijging door dalende kapitaalmarktrentes. Ook de
koers van de Chinese munt kan verder appreciëren. Met de iShares China Government Bonds spelen wij hier op in. Het gewicht
in USD werd verhoogd door de aankoop van Amerikaanse staatsleningen. Met een hoge duration wordt er ook ingespeeld op
het vervlakken van de yieldcurve.
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In het tweede halfjaar werden o.a. iShares China Bonds, US Treasuries, 2,375% Renault 2026, 2,75% BOAD 2033, 2,031%
Prosus 2032, 7% Zuid-Afrika ZAR 2031 en 0,875% UBS 2031 gekocht.
In deze periode werden o.a. 1,75% Covestro 2024, 0,1% Spanje Inflation Linked 2022, 2,375% Accor 2023, 2% Romenië 2032
verkocht.
De belangrijkste posities per 31 december 2021 in obligaties zijn Walt Disney, US Treasury, China, BOAD, Tencent Music en
Prosus.

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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

2.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 2,14 EUR
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2.2. BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
II.

IV.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a. Obligaties
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

Op 31.12.20
(in EUR)

17.762.628,58

15.280.644,48

16.920.538,94

14.483.506,25

5.476.608,87

4.963.671,88

10.156.223,75
1.287.706,32

8.663.765,37
856.069,00

29.223,31

-265.357,43

10.092,01
19.131,30

146.097,59
16.554,11
-428.009,13

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

815.062,25
815.062,25

1.097.752,93
1.097.752,93

VI.

Overlopende rekeningen
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)

-2.195,92
41.894,68
-44.090,60

-35.257,27
31.704,68
-66.961,95

17.762.628,58
14.520.119,83
36.213,01
1.227.299,19
1.978.996,55

15.280.644,48
12.900.717,40
10.156,80
852.970,57
1.516.799,71

A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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2.3. RESULTATENREKENING

I.

A.
C.
E.
H.

II.

III.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
Obligaties en andere schuldinstrumenten
a.Obligaties
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Wisselposities en -verrichtingen
a.Financiële derivaten
ii. Termijncontracten
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
a.Effecten/geldmarktinstrumenten
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

Op 31.12.20
(in EUR)

2.104.097,78

1.583.190,35

-343.449,00

-689,44

1.699.986,87
103.301,99

2.022.181,90
-5.867,75

306.856,22
337.401,70

-432.434,36

215.197,73
94.083,14

214.948,31
102.259,58

131.215,67
-4.918,33

125.446,83
-3.293,41

-5.182,75

-9.464,69

31.899,84

40.014,19
15.384,49

31.899,84

24.629,70

-372.198,80
-49.001,78
-4.725,85

-321.353,14
-27.393,14
-2.831,42

-250.287,25
-6.362,46
-1.463,63
-5.164,90
-18.750,65
-16.151,38
-7.425,55
-12.865,35

-195.862,02
-6.307,68
-4.403,28
-12.121,60
-21.603,86
-14.485,64
-13.999,74
-22.344,76

-125.101,23

-66.390,64

V.

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

1.978.996,55

1.516.799,71

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

1.978.996,55

1.516.799,71

3.242.508,75
1.227.299,19
1.978.996,55
36.213,01

2.379.927,08
852.970,57
1.516.799,71
10.156,80

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-1.500.465,07

-1.152.627,89

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-1.674.644,22

-1.227.299,19

IV.

(Dividenduitkering)

-67.399,46
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2.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ALBEMARLE - REGISTERED SHS
ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS
ALPHABET INC -CAPPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AVANTOR - REGISTERED SHS
DANAHER CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -AEXLSERVICE HOLDING
INTER PARFUMS INC
IQVIA HOLDINGS INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
LIVENT CORPORATION
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY
NVIDIA CORP
OLAPLEX HLDG --- REGISTERED SHS
PURE STORAGE -ASIGNATURE BANK
SYNEOS HEALTH INC
THE TRADE DESK -A-

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

%
NettoActief

1.600
800
8.000
100
1.600
1.500
4.500
750
1.400
500
1.800
2.000
650
1.250
7.200
2.000
1.100
3.300
900
8.000
8.500
850
2.700
2.200

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

143,90
233,77
36,18
2.893,59
177,57
157,36
42,14
329,01
129,55
370,20
144,77
106,90
282,14
206,51
24,38
93,15
336,32
93,36
294,11
29,13
32,55
323,47
102,68
91,64

202.462,19
164.453,04
254.519,87
254.448,65
249.834,68
207.562,43
166.751,67
216.986,90
159.488,22
162.768,20
229.147,03
188.005,63
161.265,39
226.993,93
154.358,07
163.823,43
325.318,33
270.918,04
232.763,81
204.924,38
243.294,93
241.777,61
243.788,25
177.284,56
5.102.939,24

1,20%
0,97%
1,50%
1,50%
1,48%
1,23%
0,99%
1,28%
0,94%
0,96%
1,35%
1,11%
0,95%
1,34%
0,91%
0,97%
1,92%
1,60%
1,38%
1,21%
1,44%
1,43%
1,44%
1,05%
30,15%

1,14%
0,93%
1,43%
1,43%
1,41%
1,17%
0,94%
1,22%
0,90%
0,92%
1,29%
1,06%
0,91%
1,28%
0,87%
0,92%
1,82%
1,53%
1,31%
1,15%
1,37%
1,36%
1,37%
1,00%
28,73%

15.000
270
1.500
1.000

EUR
EUR
EUR
EUR

12,53
727,00
172,46
215,20

187.950,00
196.290,00
258.690,00
215.200,00
858.130,00

1,11%
1,16%
1,53%
1,27%
5,07%

1,06%
1,11%
1,45%
1,21%
4,83%

INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS
PUMA AG
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.

5.000
1.400
500

EUR
EUR
EUR

40,76
107,50
595,20

203.800,00
150.500,00
297.600,00
651.900,00

1,20%
0,89%
1,76%
3,85%

1,15%
0,85%
1,67%
3,67%

HOYA CORP
OMRON CORP
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD

900
2.500
1.300

JPY
JPY
JPY

17.110,00
11.460,00
19.920,00

117.590,69
218.778,70
197.748,45
534.117,84

0,69%
1,30%
1,17%
3,16%

0,66%
1,24%
1,11%
3,01%

35.000
12.600

AUD
AUD

11,47
28,22

256.656,97
227.326,02
483.982,99

1,52%
1,34%
2,86%

1,44%
1,28%
2,72%

340
1.100

EUR
EUR

706,70
194,70

240.278,00
214.170,00
454.448,00

1,42%
1,27%
2,69%

1,35%
1,21%
2,56%

250
145

CHF
CHF

761,60
1.512,50

183.757,18
211.660,96
395.418,14

1,09%
1,25%
2,34%

1,03%
1,20%
2,23%

1.500
750

USD
USD

118,79
223,71

156.687,48
147.540,01
304.227,49

0,93%
0,87%
1,80%

0,88%
0,83%
1,71%

Verenigde Staten

COFACE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SOITEC SA RGPT

Frankrijk

Duitsland

Japan

IGO NL
OZ MINERALS

Australië

ASML HOLDING NV
IMCD

Nederland

LONZA GROUP (CHF)
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT

Zwitserland

ALIBABA GROUP
SEA -A- ADR REPR1 SHS

Kaaiman Eilanden
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Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
255.359,70
1,51%
255.359,70
1,51%

%
NettoActief
1,44%
1,44%

Evaluatie
(in EUR)

HALMA PLC

6.700

GBP

32,00

TRANE TECH - REGISTERED SHS

1.250

USD

202,03

222.069,56
222.069,56

1,31%
1,31%

1,25%
1,25%

INTERPUMP GROUP

3.400

EUR

64,45

219.130,00
219.130,00

1,30%
1,30%

1,23%
1,23%

11.000

USD

19,79

191.426,31
191.426,31

1,13%
1,13%

1,08%
1,08%

6.400

SEK

277,20

172.307,69
172.307,69

1,02%
1,02%

0,97%
0,97%

600

USD

314,09

165.717,55
165.717,55

0,98%
0,98%

0,93%
0,93%

1.000

USD

164,95

145.049,24
145.049,24

0,86%
0,86%

0,82%
0,82%

10.156.223,75

60,03%

57,18%

3,28%
2,19%
2,14%
7,61%

3,12%
2,09%
2,04%
7,25%

Verenigd Koninkrijk
Ierland
Italië

ICICI BANK ADR REPR.2 SHS

Indië

INDUTRADE AB

Zweden

GLOBANT REG SHS

Luxemburg
APTIV PLC

Jersey

AANDELEN
ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS
ISHARES IV ISHARES CHINA CNY BOND UCITS
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

100.000
75.000
75.000

EUR
USD
EUR

5,54
5,63
4,83

554.450,00
371.036,32
362.220,00
1.287.706,32

0,01%
0,00%
0,02%

OBLIGATIES-ICB'S

1.287.706,32

7,61%

7,25%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

1.287.706,32

7,61%

7,25%

BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S
WALT DISNEY 69
2.35 12-22 01/12S

250.000
250.000
500.000
530.000

EUR
USD
USD
USD

97,57%
87,73%
104,99%
101,66%

243.917,50
192.856,50
461.625,87
473.799,82
1.372.199,69

1,44%
1,14%
2,73%
2,81%
8,12%

1,37%
1,09%
2,60%
2,66%
7,72%

3.612.000.000
250.000

IDR
EUR

101,99%
109,31%

227.280,68
273.273,75
500.554,43

1,34%
1,62%
2,96%

1,28%
1,53%
2,81%

PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A
SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A

300.000
200.000

EUR
EUR

99,33%
99,46%

298.003,50
198.929,00
496.932,50

1,76%
1,18%
2,94%

1,68%
1,12%
2,80%

CHINA 0.625 20-35 25/11A

400.000

EUR

95,32%

381.260,00
381.260,00

2,25%
2,25%

2,15%
2,15%

BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A

350.000

EUR

105,46%

369.115,25
369.115,25

2,18%
2,18%

2,08%
2,08%

TENCENT MUSIC ENTERT 2.00 20-30 03/09S

400.000

USD

93,98%

330.571,58
330.571,58

1,95%
1,95%

1,86%
1,86%

UBS GROUP AG

250.000

EUR

99,65%

249.131,25
249.131,25

1,47%
1,47%

1,40%
1,40%

250.000

EUR

99,30%

248.258,75
248.258,75

1,47%
1,47%

1,40%
1,40%

5.000.000

ZAR

84,34%

232.344,80
232.344,80

1,37%
1,37%

1,31%
1,31%

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A

200.000

EUR

105,72%

211.433,00
211.433,00

1,25%
1,25%

1,19%
1,19%

RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A

200.000

EUR

101,01%

202.027,00
202.027,00

1,19%
1,19%

1,14%
1,14%

Verenigde Staten

EUROPEAN BK REC 6.4500 17-22 13/12A
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q

Verenigd Koninkrijk

Nederland
China
Togo

Kaaiman Eilanden
Zwitserland

0.875 21-31 03/11A

PHILIPPINES 0.70 20-29 03/02A

Filippijnen

SOUTH AFRICA 7.00 10-31 28/02S

Zuid-Afrika

Saoedi-Arabië
Frankrijk
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MEXICO 8.50 09-29 31/05S

CAPITAM
Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
195.797,37
1,16%
195.797,37
1,16%

%
NettoActief
1,10%
1,10%

Evaluatie
(in EUR)

43.000

MXN

105,97

INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A

200.000

EUR

96,83%

193.659,00
193.659,00

1,14%
1,14%

1,09%
1,09%

UKRAINE 4.375 20-30 27/01A

200.000

EUR

80,73%

161.455,00
161.455,00

0,95%
0,95%

0,91%
0,91%

TEMASEK FINANCIAL I 0.5000 19-31 20/11A

150.000

EUR

100,27%

150.410,25
150.410,25

0,89%
0,89%

0,85%
0,85%

5.295.149,87

31,29%

29,81%

181.459,00
181.459,00

1,07%
1,07%

1,02%
1,02%

181.459,00

1,07%

1,02%

100,00%

95,26%

Mexico
Spanje

Oekraïne

Singapore

OBLIGATIES

ANDERE EFFECTEN
SPAIN 1.00 20-50 31/10A

Spanje

200.000

EUR

OBLIGATIES
TOTAAL PORTEFEUILLE

90,73%

16.920.538,94

CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN

815.062,25
815.062,25

4,59%
4,59%

815.062,25

4,59%

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN

29.223,31

0,16%

ANDERE

-2.195,92

-0,01%

TOTAAL NETTO-ACTIEF

17.762.628,58

100,00%

2.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Australië
China
Duitsland
Filippijnen
Frankrijk
Ierland
Indië
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Mexico
Nederland
Oekraïne
Saoedi-Arabië
Singapore
Spanje
Togo
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
TOTAAL

2,86%
2,25%
3,85%
1,47%
6,27%
8,92%
1,13%
1,30%
3,16%
0,86%
3,75%
0,98%
1,16%
5,62%
0,95%
1,25%
0,89%
2,22%
2,18%
4,47%
38,26%
1,37%
1,02%
3,81%
100,00%

43

CAPITAM

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Beleggingsvennootschappen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Diverse diensten
Diverse handelsmaatschappijen
Edelstenen en metalen
Elektronica en halfgeleiders
Elektrotechniek en elektronica
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Grafische kunst en uitgeverij
Holdings en financiële maatschappijen
Internet en Internetdiensten
Landen en centrale overheid
Lucht- en ruimtevaartindustrie
Petroleum
Steenkoolindustrie
Supranationaal
Textiel en kleding
TOTAAL

2,05%
5,62%
7,61%
6,67%
1,48%
4,21%
2,43%
1,27%
1,52%
12,16%
2,87%
2,51%
5,18%
4,75%
8,50%
8,55%
13,39%
1,14%
1,18%
1,34%
3,52%
2,05%
100,00%

2.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

16.632.632,39
17.028.249,66

17.942.381,55
17.038.645,74

VOLLEDIG
BOEKJAAR
34.575.013,94
34.066.895,40

Totaal 1

33.660.882,05

34.981.027,29

68.641.909,34

Inschrijvingen
Terugbetalingen

549.625,44
337.777,33

973.701,03
682.561,59

1.523.326,47
1.020.338,92

Totaal 2

887.402,77

1.656.262,62

2.543.665,39

15.938.429,11

17.469.800,78

16.679.415,40

205,63%

190,76%

396,29%

1ste HALFJAAR

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Dis.

Einde periode
Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

Kap.

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen
Dis.

Kap.

Dis.

van het compartiment

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

233

770

10.429

7.090

67.631

20.978

88.609

33.184,80

90.933,70

1.489.668,33

833.177,49

12.481.229,48

148,21

117,14

2020

7.471

11.746

6.266

2.021

68.836

30.703

99.539

1.130.308,42

1.367.474,89

930.717,21

239.125,40

15.280.644,48

164,96

127,85

2021

4.312

5.435

2.096

4.643

71.052

31.495

102.547

767.421,78

755.904,69

368.764,39

651.574,53

17.762.628,58

186,08

144,20
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2.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):
Jaarlijks rendement

9.1

7.3

9

10.00%

10.7

12.00%

11.3

12.4

14.00%

12.8

Kapitalisatie

8.00%
6.00%

3

4.00%
2.00%

-0.4

0.00%
-2.00%
-4.00%

-4.9

-6.00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Deelbewijs

Deelbewijs

Deelbewijs

Deelbewijs

12,80%
(in EUR)

11,60%
(in EUR)

6,37%
(in EUR)

6,88%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

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

2.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel (BE6214871814) : 2,02%
- Distributie-aandeel (BE6214872820) : 2,00%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.
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2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

XS1734550897

EUROPEAN BK REC

US25468PCW41

WALT DISNEY 69

Vervaldatum

6.4500 17-22 13/12A

13.12.22

2.35 12-22 01/12S

01.12.22

NOTA 2 - Andere opbrengsten
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de compensatie in verband met Trent en Amira.
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 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 5 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
De beleggingsstrategie is erop gericht om beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. Bij de
portefeuillesamenstelling zal hoofdzakelijk belegd worden in ICB’s. De voornaamste criteria hierbij zijn vooral de wijze waarop
deze ICB’s effectief een actieve asset allocatie hebben gevoerd en de wijze waarop hierdoor een efficiënte verhouding
risico/rendement is opgebouwd. De portefeuille binnen het compartiment zal dan effectief bestaan uit wat we als de “beste
beleggingsfondsen“ met een wereldwijde beleggingshorizon kunnen beschouwen.
In bijkomende orde kan belegd worden in aandelen, (zonder geografische of sectoriële beperking), in trackers, in obligaties
allerhande, in monetaire instrumenten en in derivaten of alternatieve beleggingen, voor zover toegelaten door de Belgische
Wetgever, of een mix daarvan. Daarnaast kunnen in bijkomende orde eveneens liquide middelen worden aangehouden. Zo kan
optimaal ingespeeld worden op de opportuniteiten van het moment.
De rechten van deelneming van de beoogde participaties moeten hetzij minstens éénmaal per maand terugbetaalbaar zijn,
hetzij ter beurze genoteerd zijn of verhandelbaar zijn op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt.
Met het oog op een strikte risicobeheersing zullen steeds minimaal twee verschillende fondsbeheerders van onderliggende
ICB’s opgenomen worden.
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere Instellingen voor Collectieve Belegging.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Toegelaten obligaties
De obligaties waarin kan belegd worden omvatten alle typen obligaties, alle mogelijke emittenten en zonder bepaling van rating.
Volatiliteit
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.
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Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij voornamelijk het vermogen in
aandelen-ICB’s wordt belegd.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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 Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR). De MSCI World Index
geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’.
De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Kapitalisatie-aandeel « IC » (BE6231619485) : 6,29%.

3.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 199,86 EUR ten opzichte van 174,00
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 14,86%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 31 december 2021 bedroeg 214,29 EUR ten opzichte van
185,51 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 15,51%.
De benchmark kende in deze periode een stijging van 29,26%. De relatieve performance is in negatieve zin beïnvloed door de
onderweging van Amerikaanse aandelen, onderweging van de USD, overweging van emerging marktes en sector-allocatie. 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.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
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snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
In het tweede halfjaar van 2021 waren de belangrijkste aankopen L&G Artificial Intelligence, iShares Stoxx600 Health Care,
iShares EUR Stoxx600 Construction & Materials, Comgest Growth Europe ,iShares Stoxx600 EUR Banks, Krane shares CSI
China Internet en Quest Cleantech.
De belangrijkste verkopen in deze periode waren SPDR Europe Consumer Discretionary, Invesco US Infrastructure MLP,
iShares Edge MSCI World Value iShares MSCI Latin America, Robeco Global Consumer Trends, iShares Stoxx600 EUR
Constructions & Materials, iShares Stoxx600 EUR Financial Services, L&G Artificial Intelligence, iShares MSCI India
enComgest Growth Japan.
Per 31 december 2021 zijn de belangrijkste posities MC Global Growth Equity Fund, MC Equities DBI, Merit Care, Fundsmith
Equity, Guardcap Global Equity, Morgan Stanley Global Opportunities, Varenne Global, Evli Nordic, Gemequity en iShares
Europe Stoxx600 Health Care.

3.1.8. Toekomstig beleid
Het huidige beleid zal grotendeels 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. In de toekomst zullen er qua regio- en sectorallocatie wel
minder grote afwijkingen zijn t.o.v. de benchmark.

3.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator

De risico- en opbrengstindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
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3.2. BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

IV.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

Op 31.12.20
(in EUR)

74.816.264,24

65.775.750,70

74.152.131,84
74.152.131,84

65.292.684,16
65.292.684,16

33.036,37

-1.559.838,00

33.036,37
-1.559.838,00

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

695.403,23
695.403,23

2.612.873,56
2.612.873,56

VI.

Overlopende rekeningen
C. Toe te rekenen kosten (-)

-64.307,20
-64.307,20

-569.969,02
-569.969,02

74.816.264,24
64.838.483,54
-266.558,88
10.244.339,58

65.775.750,70
59.486.628,62
336.894,90
5.952.227,18

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
A. Kapitaal
B. Deelneming in het resultaat
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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3.3. RESULTATENREKENING

I.

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
H. Wisselposities en -verrichtingen
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

II.

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
F. Andere opbrengsten van beleggingen

III.

Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
IC
R
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
IC
R
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

Op 31.12.20
(in EUR)

10.946.076,93
10.545.409,37

6.982.175,67
7.679.026,66

400.667,56

-696.850,99

100.856,38
108.864,46
-8.008,08

11.381,35
18.576,29
-7.264,47
69,53

208,17

15.796,35
10.992,35

208,17

4.804,00

-802.801,90
-32.569,32
-3.743,71

-1.057.126,19
-27.627,47
-2.874,99

-362.090,14
-149.473,94
-31.190,82
-2.952,13
-125.528,48
-18.750,51
-20.981,53

-714.000,69
-111.846,62
-24.815,32
-13.723,99
-41.366,22
-21.574,58
-16.892,40

67,88
-318,60
-55.270,60

-3.590,79
-4.251,96
-74.561,16

-701.737,35

-1.029.948,49

V.

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

10.244.339,58

5.952.227,18

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

10.244.339,58

5.952.227,18

9.977.780,70
10.244.339,58
-266.558,88

6.289.122,08
5.952.227,18
336.894,90

-9.977.780,70

-6.289.122,08

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

II.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
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3.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
3.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT
ISHARES PLC MSCI EASTERN EUROPE CAPPED
ISHARES STOXX EUR 600 HEALTH CARE (DE)
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (DE)
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD
L&G CYBER SEC
PICTET FD LUX SICAV SECURITY -I- CAP
PICTET-GL EO -I EUR- CAP

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

100.000
70.000
27.400
140.000
34.000
105.000
5.200
7.200

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

10,64
23,11
108,14
14,58
24,66
22,29
412,77
392,23

1.063.600,00
1.617.700,00
2.963.036,00
2.041.480,00
737.284,56
2.340.555,00
2.146.404,00
2.824.056,00
15.734.115,56

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

0,02%
1,04%
0,36%
0,13%
0,11%
0,08%
0,02%
0,02%

%
NettoActief

1,43%
2,18%
4,01%
2,75%
0,99%
3,16%
2,89%
3,81%
21,22%

1,42%
2,16%
3,96%
2,73%
0,99%
3,13%
2,87%
3,77%
21,03%

AANDELEN-ICB'S

15.734.115,56

21,22%

21,03%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

15.734.115,56

21,22%

21,03%

ANDERE EFFECTEN
BAR ASEAN FRONT -I- EUR
COMGEST GROWTH PLC EUROPE -I- EUR CAP
EVLI NORDIC FD/UT SER-IB EUR
FUNDSMITH EQUITY -I- GBP
GS GLOB MIL EQT PTF-I EURACC
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I EUR
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND IC
MERIT CAPITAL GLOBAL INVEST.MC EQ.DBI RC
MERIT K GLB INV CARE FD -ICMSIF GL OPP -Z- CAP
PICTET ROB -I EUR- CAP
QUEST MGT CLEAN -C- CAP

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA
ARTEMIS FUNDS (LUX) SICAV - US SMALLER C
GEMEQUITY FCP-I-FD

Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA

8.800
55.000
24.000
605.000
135.000
195.000
3.920
47.250
2.560
33.000
6.565
4.500

EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

274,89
45,91
133,74
6,78
21,53
24,03
1.770,78
137,26
2.372,68
146,93
308,67
462,10

2.419.032,00
2.525.050,00
3.209.688,00
4.887.414,24
2.906.550,00
4.685.655,00
6.941.457,60
6.485.535,00
6.074.060,80
4.263.709,11
2.026.548,53
2.079.450,00
48.504.150,28

0,44%
0,05%
2,90%
0,01%
0,10%
0,14%
9,90%
14,02%
8,93%
0,03%
0,02%
0,89%

3,26%
3,41%
4,33%
6,59%
3,92%
6,32%
9,36%
8,75%
8,19%
5,75%
2,73%
2,80%
65,41%

3,23%
3,38%
4,29%
6,53%
3,88%
6,26%
9,27%
8,67%
8,12%
5,70%
2,71%
2,78%
64,82%

1.500.000
13.100

EUR
EUR

1,89
238,86

2.837.550,00
3.129.066,00
5.966.616,00

0,22%
0,21%

3,83%
4,22%
8,05%

3,79%
4,19%
7,98%

73,46%

72,80%

5,32%
5,32%

5,28%
5,28%

3.947.250,00

5,32%

5,28%

58.418.016,28

78,78%

78,08%

74.152.131,84

100,00%

99,11%

AANDELEN-ICB'S
VARENNE GLOBAL P EUR
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54.470.766,28
25.000

EUR

GEMENGDE-ICB'S

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING
TOTAAL PORTEFEUILLE
CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE

157,89

3.947.250,00
3.947.250,00

695.403,23
695.403,23

0,93%
0,93%

695.403,23

0,93%

33.036,37

0,04%

-64.307,20

TOTAAL NETTO-ACTIEF

74.816.264,24
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3.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

België
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
TOTAAL

26,30%
6,75%
4,33%
9,54%
20,75%
25,74%
6,59%
100,00%

Per sector

Beleggingsvennootschappen
TOTAAL

100,00%
100,00%

3.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

39.450.495,66
38.311.300,78

20.887.813,30
24.110.868,02

VOLLEDIG
BOEKJAAR
60.338.308,96
62.422.168,80

Totaal 1

77.761.796,44

44.998.681,32

122.760.477,76

Inschrijvingen
Terugbetalingen

4.083.331,16
2.873.635,57

1.048.517,37
3.462.039,00

5.131.848,53
6.335.674,57

Totaal 2

6.956.966,73

4.510.556,37

11.467.523,10

70.213.307,89

74.409.188,44

72.354.415,66

100,84%

54,41%

153,82%

1ste HALFJAAR

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

3.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
IC
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

2019

12.505

36.917

325.495

2.000.324,82

5.740.749,88

54.550.783,53

167,59

2020

5.683

24.611

306.567

992.152,48

3.962.132,75

56.872.048,95

185,51

2021

212

22.514

284.265

44.195,38

4.543.524,79

60.913.746,79

214,29

R
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

2019

12.873

9.501

23.751

1.926.635,29

1.429.956,34

3.763.420,66

158,45

2020

28.233

814

51.170

4.604.906,13

125.606,53

8.903.701,75

174,00

2021

27.784

9.393

69.561

5.087.653,15

1.792.149,78

13.902.517,45

199,86
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3.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

IC
Jaarlijks rendement

29.3

Kapitalisatie

25.8
27.5

Benchmark*

30.00%

15.5
10.7

2.7

4.6

5.5

8.4

8.5

10.00%

8
8.3

15.00%

10.4

12.8

20.00%

17.2

18.7

25.00%

5.00%
0.00%

-5.9

-5.00%

-10.1

-10.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(*) Benchmark: MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

15,51%
(in EUR)

29,26%
(in EUR)

17,16%
(in EUR)

19,92%
(in EUR)

9,40%
(in EUR)

11,35%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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R
Jaarlijks rendement

29.3

Kapitalisatie

27.5

Benchmark*

25

30.00%

14.9
9.8

7.7

1.9

5.00%

4.6

5.5

10.00%

8.5

9.7

11.9

15.00%

7.3
8.3

20.00%

17.2

18.7

25.00%

0.00%

-5.9

-5.00%

-10.8

-10.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(*) Benchmark: MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

14,86%
(in EUR)

29,26%
(in EUR)

16,38%
(in EUR)

19,92%
(in EUR)

8,65%
(in EUR)

11,35%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

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

3.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6231619485) : 2,04%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6231618479) : 2,59%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

3.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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 - Taksen
De rubriek « IV. J. Taksen » van de resultatenrekening voor de IC klasse 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 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 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.
NOTA 5 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 6 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
De activa van dit compartiment worden belegd in aandelen die noteren op een erkende beurs in Europa of de Verenigde Staten.
Het compartiment zal niet rechtstreeks beleggen in derivaten.
Aan het beleggingsbeleid gestelde grenzen
De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het compartiment.
ICB’s, ETF’s en trackers in thema’s en regio’s die aansluiten bij het doel van het compartiment zijn toegelaten met een
maximum van 10% van het compartiment.
Kenmerken van de aandelen
Het compartiment focust 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 in ratings en rankings. Op basis van deze gegevens wordt de
aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koop- en verkoopmomenten 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.
Deze aandelenselectie kent geen beperking naar sector. Het compartiment zal beleggen in bedrijven met een grote
marktkapitalisatie.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, zal niet ingedekt worden.
Volatiliteit
De volatiliteit van de netto-investeringswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

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.
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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 Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR)
en
• 50% uit de return van de Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR)
De Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen
van Europa, de Morningstar US Large Cap Indexgeeft het rendement weer van gespreide beleggingen in aandelen in de
Verenigde Staten.
Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Kapitalisatie-aandeel « R » (BE6305899260) : 4,40%.

4.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 137,26 EUR ten opzichte van
110,00 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 24,78%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 134,13 EUR ten opzichte van 107,46
EUR op 31 december 2020. Geen coupon in 2021. Deze distributieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+
24,82%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 31 december 2021 bedroeg 1.233,14 EUR ten opzichte van
1.000,00 EUR op 7 januari 2021. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 23,31%.
De benchmark kende in deze periode een stijging van 31,20%. De relatieve performance is in negatieve zin beïnvloed door de
overweging van Europese aandelen, onderweging van de USD en de onderweging van de relatief uitstekend presterende
mega-caps.
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.
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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, Adecco, UBS, Abbott Laboratories,
Walt Disney, Siemens, Danaher, FedEx, Ageas, 3M en Axa verkocht.
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%) en
Telecommunicatie (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.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
In het tweede halfjaar van 2021 werden o.a. Accenture, Qualcomm, American Express, Mondelez,Infineon, Home Depot,
NatWest Group, Roche, Davide Campari, Ackermans & van Haaren, E.ON, Texas Instruments, Siemens, KBC Groep, Bank of
America, Carnival, Soc Gen, ENI, Merck, Lowe’s Companies, L’Oréal, BMW, Adidas, Sika, Booking Holdings, Citigroup, Rio
Tinto, CNH Industries, Totalenergies, Pernod Ricard en AB InBev 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 tweede halfjaar werden o.a. Heidelbergcement, Inditex, Proximus, Carnival, Berkshire Hathaway,
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SAP,McDonalds, AB InBev, Halliburton, Amazon, Richemont, Home Depot, Bristol Meyers Squibb, Qualcomm, Diageo,
Glaxosmithkline, Eli Lilly, Sika, PayPal, Mondelez International, Bekaert, SGS, L’Oréal, Davide Campari, Deutsche Post,
Deutsche Telekom, Natwest Group, Johnson&Johnson, Texas Instruments, Sika, Lonza, Air Liquide, Wolters Kluwer, E.ON en
Adidas verkocht.
Per 31 december 2021 is 30% van de aandelenportefeuille in de Verenigde Staten en 70% in Europa belegd.
Informatietechnologie (17%), Gezondheidszorg (14%), Consument-cyclisch (14%), Financials (12%) en Industrie (12%) en zijn
de belangrijkste sectoren. Consument-defensief (11%), Basismaterialen (6%), Energie (3%), Nutsbedrijven (6%),
Telecommunicatie (4%) en Vastgoed (0%) zijn de minst belangrijke sectoren.
De grootste posities per 31 december 2021 zijn Alphabet C, Apple, Sofina, Infineon Technology, Schneider Electric, Microsoft,
Siemens, Accenture, Ackermans & Van Haaren en Shell.

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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

4.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 16,04 EUR.
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4.2. BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
I.

Vaste Activa
A. Oprichtings- en organisatiekosten

II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
D. Andere effecten

IV.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden

Op 31.12.20
(in EUR)

46.273.004,18

33.233.798,21

4.432,21
4.432,21

6.849,06
6.849,06

45.576.390,36

32.739.429,71

45.576.390,36

32.707.053,04
32.376,67

94.671,08

44.352,43

57.338,21
37.332,87

25.456,68
18.895,75

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

717.092,39
717.092,39

584.683,83
584.683,83

VI.

Overlopende rekeningen
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)

-119.581,86
9,96
-119.591,82

-141.516,82
-141.516,82

46.273.004,18
36.188.742,74
414.461,38
900.460,40
8.769.339,66

33.233.798,21
31.536.293,19
2.316,02
589.661,97
1.105.527,03

A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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4.3. RESULTATENREKENING

I.

II.

III.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
D. Andere effecten
H. Wisselposities en -verrichtingen
b.Andere wisselposities en -verrichtingen
Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
b.Deposito's en liquide middelen
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
R
V
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
R
V
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

Op 31.12.20
(in EUR)

8.935.044,71

1.179.854,17

7.897.396,45

2.092.197,21
32.376,67

1.037.648,26

-944.719,71

706.481,23
814.909,50

565.641,82
673.840,65

9,96
-4.400,76

-4.419,66

-104.037,47

-103.779,17

35.111,83
34.903,65

15.195,05
9.372,70

208,18

5.822,35

-907.298,11
-125.551,67
-10.520,20

-655.164,01
-61.463,32
-5.897,61

-609.483,67
-5.402,41
-22.382,38
-2.063,77
-16.118,62
-18.750,51
-19.464,61

-431.160,48

-41.205,45
-78,92
-36.275,90

-29.046,17

-165.705,05

-74.327,14

-14.729,33
-10.356,37
-25.129,71
-21.597,24
-15.736,57

-40.047,21

V.

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

8.769.339,66

1.105.527,03

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

8.769.339,66

1.105.527,03

10.084.261,44
900.460,40
8.769.339,66
414.461,38

1.697.505,02
589.661,97
1.105.527,03
2.316,02

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-6.355.182,87

-797.044,62

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-2.026.234,16

-900.460,40

IV.

(Dividenduitkering)

-1.702.844,41
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4.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
4.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
NettoActief

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT
ALPHABET INC -CAPPLE INC
BOOKING HOLDINGS INC
COCA-COLA CO
DANAHER CORP
LOWE'S CO INC
MERCK & CO INC
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY
UNITEDHEALTH GROUP INC

710
11.400
475
22.500
4.200
5.000
15.200
5.500
15.600
3.200

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

2.893,59
177,57
2.399,23
59,21
329,01
258,48
76,64
336,32
93,36
502,14

1.806.585,39
1.780.072,11
1.002.140,56
1.171.495,78
1.215.126,63
1.136.475,55
1.024.382,69
1.626.591,63
1.280.703,48
1.412.986,28
13.456.560,10

3,95%
3,91%
2,20%
2,57%
2,67%
2,49%
2,25%
3,57%
2,81%
3,10%
29,52%

3,89%
3,84%
2,17%
2,53%
2,63%
2,46%
2,21%
3,52%
2,77%
3,05%
29,07%

ABB LTD REG SHS
GIVAUDAN SA REG.SHS
LONZA GROUP (CHF)
NESTLE SA REG SHS
ROCHE HOLDING LTD
SIKA - REGISTERED SHS

42.800
330
2.050
8.500
3.900
3.600

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

34,90
4.792,00
761,60
127,44
379,10
380,20

1.441.605,95
1.526.188,29
1.506.808,86
1.045.447,09
1.426.907,30
1.320.967,04
8.267.924,53

3,16%
3,35%
3,31%
2,29%
3,13%
2,90%
18,14%

3,12%
3,30%
3,26%
2,26%
3,08%
2,85%
17,87%

4.000
15.400
109.700
41.500
10.450

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

253,20
88,49
12,19
40,76
152,68

1.012.800,00
1.362.746,00
1.337.462,40
1.691.540,00
1.595.506,00
7.000.054,40

2,22%
2,99%
2,93%
3,72%
3,50%
15,36%

2,19%
2,95%
2,89%
3,65%
3,45%
15,13%

L'OREAL SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SOCIETE GENERALE SA

3.200
1.750
9.750
45.400

EUR
EUR
EUR
EUR

416,95
727,00
172,46
30,21

1.334.240,00
1.272.250,00
1.681.485,00
1.371.307,00
5.659.282,00

2,93%
2,79%
3,69%
3,01%
12,42%

2,88%
2,75%
3,64%
2,96%
12,23%

ACKERMANS AND VAN HAAREN
KBC
SOFINA

9.350
13.200
3.950

EUR
EUR
EUR

168,70
75,46
432,00

1.577.345,00
996.072,00
1.706.400,00
4.279.817,00

3,46%
2,19%
3,74%
9,39%

3,41%
2,15%
3,69%
9,25%

ASML HOLDING NV
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

1.500
42.500
44.000

EUR
EUR
EUR

706,70
17,07
30,14

1.060.050,00
725.475,00
1.325.940,00
3.111.465,00

2,33%
1,59%
2,91%
6,83%

2,29%
1,57%
2,86%
6,72%

CARNIVAL PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC

40.000
80.600

GBP
EUR

13,84
19,31

659.171,03
1.556.386,00
2.215.557,03

1,45%
3,41%
4,86%

1,42%
3,37%
4,79%

4.350

USD

414,55

1.585.730,30
1.585.730,30

3,48%
3,48%

3,43%
3,43%

Verenigde Staten

Zwitserland

ADIDAS AG NAMEN AKT
BMW AG
E.ON SE
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS
SIEMENS AG REG

Duitsland

Frankrijk

België

Nederland

Verenigd Koninkrijk

ACCENTURE - SHS CLASS A

Ierland

AANDELEN
TOTAAL PORTEFEUILLE
CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
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45.576.390,36 100,00%

98,49%

45.576.390,36 100,00%

98,49%

717.092,39
717.092,39

1,55%
1,55%

717.092,39

1,55%

94.671,08

0,20%
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Hoeveelheid op
31.12.21

ANDERE

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

-115.149,65

TOTAAL NETTO-ACTIEF

46.273.004,18

%
Portefeuille

%
NettoActief
-0,25%

100,00%

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

België
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
TOTAAL

9,39%
15,36%
12,42%
3,48%
6,83%
4,86%
29,52%
18,14%
100,00%

Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Distributie en detailhandel
Diverse diensten
Elektronica en halfgeleiders
Elektrotechniek en elektronica
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Holdings en financiële maatschappijen
Horeca
Internet en Internetdiensten
Landbouw- en voedingsindustrie
Petroleum
Textiel en kleding
Volksgezondheids- en sociale diensten
TOTAAL

2,99%
5,19%
4,26%
3,91%
9,55%
5,40%
3,48%
6,04%
10,36%
5,74%
8,31%
7,20%
1,45%
9,74%
4,86%
3,41%
5,01%
3,10%
100,00%
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4.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

48.019.761,83
44.381.636,12

45.236.221,31
44.960.365,76

VOLLEDIG
BOEKJAAR
93.255.983,14
89.342.001,88

Totaal 1

92.401.397,95

90.196.587,07

182.597.985,02

8.420.632,66
4.342.523,32

2.026.366,22
1.834.609,25

10.446.998,88
6.177.132,57

Totaal 2

12.763.155,98

3.860.975,47

16.624.131,45

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

37.770.276,50

44.336.759,01

41.120.522,68

210,85%

194,73%

403,63%

1ste HALFJAAR

Inschrijvingen
Terugbetalingen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

4.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
R
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Einde periode

Dis.

Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

Kap.

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen
Dis.

Kap.

Dis.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

87.835

48.057

44.717

25.687

180.858

75.070

255.928

8.347.560,05

4.676.442,12

4.245.817,59

2.629.020,23

27.172.013,67

106,16

106,20

2020

49.493

40.923

23.068

18.919

207.283

97.074

304.357

5.074.879,10

4.079.976,16

2.245.900,98

1.764.603,41

33.233.798,21

110,00

107,46

2021

64.595

14.816

44.245

5.728

227.633

106.162

333.795

7.898.735,34

1.785.043,65

5.374.458,57

727.945,04

45.483.792,95

137,26

134,13

V
Periode

Jaar
08.01.21 - 31.12.21

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

704

64

640

763.219,89
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Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

van de klasse
74.728,96

789.211,23

van één aandeel
Kap.
1.233,14
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4.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

R
Jaarlijks rendement

31.2

Kapitalisatie

30.9

Benchmark*

24.8

30.00%

22.2

25.00%

20.00%

15.00%

3.6
4.9

10.00%

5.00%

0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

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

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

24,78%
(in EUR)

31,20%
(in EUR)

16,47%
(in EUR)

21,66%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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4.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6305899260) : 1,92%
- Distributie-aandeel "R" (BE6305900274) : 1,93%
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 31.12.2021. 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.

4.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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 - Performance fees
De rubriek « IV.D.a. Financieel beheer » van de resultatenrekening bevat een bedrag van 2.897,73 EUR voor de performance fees:
Klasse R : 2.897,73 EUR (0,01% op het totale netto-actief van deze klasse).
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 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 6 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Om het doel van het compartiment te bereiken volgt dit compartiment een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd
gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
Categorieën van toegelaten activa
De activa van dit compartiment worden belegd in aandelen met een notering op een erkende beurs. Het compartiment zal
hoofdzakelijk beleggen in individuele aandelen. Het compartiment zal niet rechtstreeks beleggen in derivaten.
Aan het beleggingsbeleid gestelde grenzen
De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het compartiment.
ICB’s, ETF’s en trackers in thema’s en regio’s die aansluiten bij het doel van het compartiment zijn toegelaten met een
maximum van 10% van het compartiment.
Kenmerken van de aandelen
Het compartiment focust 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 in ratings en rankings. Op basis van deze gegevens wordt de
aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koop- en verkoopmomenten 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.
De aandelenselectie kent geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het compartiment kan posities innemen in aandelen
van bedrijven van opkomende landen. De activa van het compartiment kunnen worden belegd in kleine, middelgrote en grote
kapitalisaties.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, zal niet ingedekt worden.
Volatiliteit
De volatiliteit van de netto-investeringswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.
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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 Gross Total Return (uitgedrukt in Euro). De Morningstar Global Markets
Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’.
Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Distributie-aandeel « R » (BE6304234105) : 10,61%.

5.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 152,62 EUR ten opzichte van 130,37
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 17,07%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 151,73 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 2021 een resultaat van +/+ 17,10%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 31 december 2021 bedroeg 1.770,78 EUR ten opzichte van
1.500,88 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 17,98%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 31 december 2021 bedroeg 156,20 EUR ten opzichte van 132,66
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 17,74%.
De benchmark kende in deze een stijing van 27,26%. 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-themean. 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.
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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 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
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.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
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sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
In het tweede halfjaar van 2021 werden o.a. Marvell Technology, Zooplus, Pool, Renova, Albemarle, Halma, Repligen,
Skyworks Solutions, Advanced Micro Devices, OZ Minerals, Entegris, Autodesk, Franco Nevada, Align Technologies, ON
Semiconductors, BYD, LVMH, Livent, Chart Industries, Zozo, DSV Panalpina, Upstart, Adyen, Servicenow, Crowdstrike, Power
Integrations, Euronext, Richelieu Hardware, Terumo, SMC, NOF, Omron, Virtus Investment Partners, Allegro Microsystems,
Catalant, Mercadolibre, GMO Payment Gateway, Rentokil, Shin-Etsu, Icici Bank, Lululemon Athletica, SVB Financial Group,
PNC Financial, DNB Bank, Coface, Alibaba, Adobe, Inter Parfums, Pure Storage, Infineon Technologies, Nova Measuring
Instruments, Finecobank, Olaplex, Applied Materials, Syneos Health, Aptiv, Interpump, Micron Technology, Globant, Edwards
Lifesciences, Iqvia, Avantor, Estee Lauder, Signature Bank, MP Materials, Endeavor, CF Industries, Western Alliance Bancorp,
Indutrade en DNB Bank gekocht.
In deze periode werden o.a. PNC Financial, Petiq, Avient, Carnival, Tokyo Electron, Xiaomi, Matador Resources, Diamondback
Energy, Moncler, Barco, Generac, DSV, Element Solutions, Pandora, L’Occitane, Renova, Carl Zeiss Meditec, Iqvia, Qorvo,
Skywork Solutions, OZ Minerals. Ozon, Simply Good Foods, Franco Nevada, Prada, Autodesk, Novo Nordisk, EQT, United
Health Group, Visa, Aptiv, Marvell Technology, Bellring Brands, Vertiv, BYD, Cellnex Telecom, Adobe, Pool Corp, Crowdstrike
Holdings, PayPal, Sika, Richelieu Hardware, DSV, Nordic Semiconductor, Align Technology, SMC, Copart, Avantor, NOF,
Mercadolibre, Virtus Investment Partners, Chart Industries, ON Semiconductors, Zozo, Eurofins Scientific, PNC Financial,
Catalent, Terumo, Repligen, Euronext, Upstart Holdings, Adobe, Entegris, Keysight Technologies, Pure Storage, Sea, GMO
Payment Gateway, Omron, Hoya, Rentokil, Partners Group, Lonza, Adyen en Finecobank verkocht.
De topposities per 31 december 2021 zijn Schneider Electric, Microsoft, Keysight Technologies, Apple, Alphabet C, LVMH,
Syneos Health, Partners Group, Allegro Microsystems en Igo.
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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
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Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

5.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 0,99 EUR.
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5.2. BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
I.

Vaste Activa
A. Oprichtings- en organisatiekosten

II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen

IV.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

VI.

Overlopende rekeningen
C. Toe te rekenen kosten (-)
A.
B.
C.
D.

Op 31.12.20
(in EUR)

70.088.674,06

61.109.107,39

4.154,11
4.154,11

6.570,96
6.570,96

69.170.042,43

60.695.020,28

69.170.042,43

60.695.020,28

36.859,51

-1.108.790,03

10.556,79
26.302,72

639.626,12
8.207,31
-1.756.623,46

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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1.043.957,41
1.043.957,41

2.691.171,99
2.691.171,99

-166.339,40
-166.339,40

-1.174.865,81
-1.174.865,81

70.088.674,06
56.395.208,05
-103.542,48
3.420.561,96
10.376.446,53

61.109.107,39
47.291.665,49
436.198,48
359.506,55
13.021.736,87
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5.3. RESULTATENREKENING

I.

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
H. Wisselposities en -verrichtingen
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

II.

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong

III.

Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
IC
R
V
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
IC
R
V
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

Op 31.12.20
(in EUR)

11.284.918,87

14.669.327,48

9.499.033,68

17.147.508,62

1.785.885,19

-2.478.181,14

529.656,49
573.493,13
-8.436,22

387.002,70
453.529,45
-8.036,76

-35.400,42

-58.489,99

14.697,75
14.489,60

16.534,55
16.323,81

208,15

210,74

-1.452.826,58
-272.861,85
-19.744,38

-2.051.127,86
-185.174,51
-10.583,14

-51.477,72
-894.173,66
-8.781,54
-31.641,78
-2.734,75
-26.592,09
-18.750,75
-22.016,66

-39.344,18
-1.575.346,65
-9.583,79
-21.631,30
-9.557,70
-40.529,74
-21.584,80
-19.263,85

-694,15
-52.455,30
-80,18
-50.821,77

-588,35
-46.735,97
-81,90
-71.121,98

-908.472,34

-1.647.590,61

V.

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

10.376.446,53

13.021.736,87

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

10.376.446,53

13.021.736,87

13.693.466,01
3.420.561,96
10.376.446,53
-103.542,48

13.817.441,90
359.506,55
13.021.736,87
436.198,48

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-7.776.627,43

-10.316.132,04

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-5.805.248,85

-3.420.561,96

IV.

(Dividenduitkering)

-111.589,73

-80.747,90
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5.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
5.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
NettoActief

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ALBEMARLE - REGISTERED SHS
ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS
ALPHABET INC -CAPPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AVANTOR - REGISTERED SHS
DANAHER CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -AEXLSERVICE HOLDING
INTER PARFUMS INC
IQVIA HOLDINGS INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
LIVENT CORPORATION
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY
NVIDIA CORP
OLAPLEX HLDG --- REGISTERED SHS
PURE STORAGE -ASIGNATURE BANK
SYNEOS HEALTH INC
THE TRADE DESK -A-

10.200
5.600
54.700
720
11.900
11.500
22.000
4.500
7.000
2.500
12.500
13.500
3.250
10.400
57.600
10.000
6.700
19.200
5.600
50.000
57.700
4.900
19.900
15.300

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

143,90
233,77
36,18
2.893,59
177,57
157,36
42,14
329,01
129,55
370,20
144,77
106,90
282,14
206,51
24,38
93,15
336,32
93,36
294,11
29,13
32,55
323,47
102,68
91,64

1.290.696,45
1.151.171,30
1.740.279,63
1.832.030,25
1.858.145,44
1.591.311,99
815.230,39
1.301.921,39
797.441,08
813.841,01
1.591.298,80
1.269.037,99
806.326,94
1.888.589,52
1.234.864,58
819.117,13
1.981.484,35
1.576.250,44
1.448.308,13
1.280.777,35
1.651.543,26
1.393.776,82
1.796.809,71
1.232.933,52
33.163.187,47

1,87%
1,66%
2,52%
2,65%
2,69%
2,30%
1,18%
1,88%
1,15%
1,18%
2,30%
1,83%
1,17%
2,73%
1,79%
1,18%
2,85%
2,28%
2,09%
1,85%
2,39%
2,02%
2,60%
1,78%
47,94%

1,84%
1,64%
2,48%
2,61%
2,65%
2,27%
1,16%
1,86%
1,14%
1,16%
2,27%
1,81%
1,15%
2,69%
1,76%
1,17%
2,84%
2,25%
2,07%
1,83%
2,36%
1,99%
2,56%
1,76%
47,32%

104.100
2.520
11.600
7.600

EUR
EUR
EUR
EUR

12,53
727,00
172,46
215,20

1.304.373,00
1.832.040,00
2.000.536,00
1.635.520,00
6.772.469,00

1,89%
2,65%
2,89%
2,36%
9,79%

1,86%
2,61%
2,86%
2,33%
9,66%

HOYA CORP
OMRON CORP
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD

8.700
17.900
10.100

JPY
JPY
JPY

17.110,00
11.460,00
19.920,00

1.136.709,96
1.566.455,46
1.536.353,34
4.239.518,76

1,64%
2,27%
2,22%
6,13%

1,62%
2,24%
2,19%
6,05%

INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS
PUMA AG
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.

31.000
7.700
2.650

EUR
EUR
EUR

40,76
107,50
595,20

1.263.560,00
827.750,00
1.577.280,00
3.668.590,00

1,83%
1,20%
2,27%
5,30%

1,80%
1,18%
2,25%
5,23%

LONZA GROUP (CHF)
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT

1.840
1.200

CHF
CHF

761,60
1.512,50

1.352.452,83
1.751.676,88
3.104.129,71

1,96%
2,53%
4,49%

1,93%
2,50%
4,43%

227.500
74.300

AUD
AUD

11,47
28,22

1.668.270,31
1.340.501,87
3.008.772,18

2,41%
1,94%
4,35%

2,38%
1,91%
4,29%

2.240
6.700

EUR
EUR

706,70
194,70

1.583.008,00
1.304.490,00
2.887.498,00

2,28%
1,89%
4,17%

2,26%
1,86%
4,12%

10.200
7.000

USD
USD

118,79
223,71

1.065.474,85
1.377.040,10
2.442.514,95

1,54%
1,99%
3,53%

1,52%
1,96%
3,48%

Verenigde Staten

COFACE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SOITEC SA RGPT

Frankrijk

Japan

Duitsland

Zwitserland

IGO NL
OZ MINERALS

Australië

ASML HOLDING NV
IMCD

Nederland

ALIBABA GROUP
SEA -A- ADR REPR1 SHS

Kaaiman Eilanden
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Valuta

HALMA PLC

43.600

GBP

32,00

1.661.743,69
1.661.743,69

2,40%
2,40%

%
NettoActief
2,37%
2,37%

INTERPUMP GROUP

24.100

EUR

64,45

1.553.245,00
1.553.245,00

2,25%
2,25%

2,22%
2,22%

NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD

11.000

USD

146,50

1.417.077,03
1.417.077,03

2,05%
2,05%

2,02%
2,02%

TRANE TECH - REGISTERED SHS

7.200

USD

202,03

1.279.120,65
1.279.120,65

1,85%
1,85%

1,83%
1,83%

APTIV PLC

8.200

USD

164,95

1.189.403,80
1.189.403,80

1,72%
1,72%

1,70%
1,70%

ICICI BANK ADR REPR.2 SHS

61.200

USD

19,79

1.065.026,38
1.065.026,38

1,54%
1,54%

1,52%
1,52%

INDUTRADE AB

32.000

SEK

277,20

861.538,46
861.538,46

1,25%
1,25%

1,23%
1,23%

3.100

USD

314,09

856.207,35
856.207,35

1,24%
1,24%

1,22%
1,22%

Hoeveelheid op
31.12.21

Verenigd Koninkrijk
Italië

Israël

Ierland
Jersey
Indië

Zweden

GLOBANT REG SHS

Luxemburg

AANDELEN
TOTAAL PORTEFEUILLE
CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

69.170.042,43 100,00%

98,69%

69.170.042,43 100,00%

98,69%

1.043.957,41
1.043.957,41

1,49%
1,49%

1.043.957,41

1,49%

36.859,51

0,05%

-162.185,29

TOTAAL NETTO-ACTIEF

%
Portefeuille

70.088.674,06

-0,23%
100,00%

5.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Australië
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Indië
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
TOTAAL

4,35%
5,30%
9,79%
1,85%
1,54%
2,05%
2,25%
6,13%
1,72%
3,53%
1,24%
4,17%
2,40%
47,94%
1,25%
4,49%
100,00%
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Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Diverse diensten
Diverse handelsmaatschappijen
Edelstenen en metalen
Elektronica en halfgeleiders
Elektrotechniek en elektronica
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Holdings en financiële maatschappijen
Internet en Internetdiensten
Steenkoolindustrie
Textiel en kleding
TOTAAL

1,72%
3,55%
9,50%
2,69%
7,02%
4,06%
1,89%
2,41%
22,29%
5,62%
4,06%
7,18%
10,55%
11,67%
1,94%
3,85%
100,00%

5.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

120.077.218,64
120.998.909,06

104.902.978,92
107.696.768,58

VOLLEDIG
BOEKJAAR
224.980.197,56
228.695.677,64

Totaal 1

241.076.127,70

212.599.747,50

453.675.875,20

5.534.459,78
4.662.308,08

1.122.153,08
3.307.136,41

6.656.612,86
7.969.444,49

Totaal 2

10.196.767,86

4.429.289,49

14.626.057,35

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

64.418.828,84

69.428.269,56

66.974.665,94

358,40%

299,84%

655,55%

1ste HALFJAAR

Inschrijvingen
Terugbetalingen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

5.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

IC
Periode

Jaar
20.02.19 - 31.12.19

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

3.925

5

3.920

4.052.113,55

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

van de klasse
5.544,50

van één aandeel
Kap.

4.468.386,55

1.139,89

2020

3.920

5.883.464,62

1.500,88

2021

3.920

6.941.444,23

1.770,78
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R

Periode

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen

Jaar

Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Einde periode

Dis.

Kap.

Inschrijvingen

Dis.

Totaal

Kap.

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen
Dis.

Kap.

Dis.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

32.148

23.562

64.588

14.523

276.956

99.601

376.556

3.093.358,84

2.249.338,40

6.205.185,60

1.368.628,82

38.385.263,49

101,94

101,93

2020

111.806

30.167

82.011

19.154

306.751

110.614

417.365

11.885.544,52

3.314.442,62

8.810.364,31

1.875.895,75

54.406.720,74

130,37

130,33

2021

37.860

8.923

48.526

6.820

296.085

112.717

408.802

5.179.451,87

1.238.528,49

6.676.609,48

960.632,34

62.292.364,96

152,62

151,73

V
Periode

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Jaar

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

470

10

460

47.837,00

1.013,00

47.510,71

103,28

2020

5.813

100

6.173

684.355,79

11.968,00

818.922,03

132,66

2021

1.683

2.383

5.473

238.632,50

332.202,67

854.864,87

156,20

21.10.19 - 31.12.19

5.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

IC
Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

31.7

Benchmark*

27.3

30.00%

25.00%

18

20.00%

15.00%

7

10.00%

5.00%

0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR)

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

Deelbewijs

Benchmark

17,98%
(in EUR)

27,26%
(in EUR)
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* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

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

R
Jaarlijks rendement

27.3

25.1

30.00%

Kapitalisatie

27.9

29.3

Benchmark*

25.00%

17.1

20.00%

15.00%

7

10.00%

5.00%

0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR)

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

17,07%
(in EUR)

27,26%
(in EUR)

23,27%
(in EUR)

20,74%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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V
Jaarlijks rendement

30.00%

27.3

Kapitalisatie

28.4

Benchmark*

25.00%

17.7

20.00%

15.00%

7

10.00%

5.00%

0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “Morningstar Global Markets index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR)

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

Deelbewijs

Benchmark

17,74%
(in EUR)

27,26%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

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

5.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6302933674) : 1,10%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6302932668) : 1,87%
- Distributie-aandeel "R" (BE6304234105) : 1,89%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308997202) : 1,29%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.
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5.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

07-07-21

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND

763,00

NOTA 2 - Andere opbrengsten
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een aanpassing voor de directeursvergoedingen van Q4 2020.
NOTA 3 - Performance fees
De rubriek « IV.D.a. Financieel beheer » van de resultatenrekening bevat een bedrag van 292,80 EUR voor de performance fees:
Klasse R : 292,80 EUR (0,00% op het totale netto-actief van deze klasse).
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 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 6 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse
geldmarkt-, kapitaal- en derivatenmarkten.
ICB’s, ETF’s en trackers in thema’s en regio’s die aansluiten bij het doel van het compartiment zijn toegelaten met een
maximum van 10% van de inventariswaarde.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten
Het netto vermogen van het compartiment kan van 50% tot 100% belegd worden in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten,
bedrijfs- en staatsobligaties (mogelijk aan de inflatie gekoppeld, al of niet gedekt, inclusief covered bonds) met variabele en/of
vaste rente uit de eurozone en de internationale markten en opkomende markten.
Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten
die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch. Bij de
selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden en alle munten in aanmerking genomen.
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Kenmerken van de aandelen
Maximaal 50% van de inventariswaarde van het compartiment wordt blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of
indirect toegang verlenen tot het kapitaal of de stemrechten, die toegelaten zijn tot de handel op de markten van de eurozone
en/of de internationale markten.
Het compartiment kan posities innemen in aandelen van bedrijven van opkomende landen. Deze aandelenselectie kent geen
beperking naar regio, sector of kapitalisatie.
De activa van het compartiment kunnen worden belegd in kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Effecten met geïntegreerde derivaten
Het compartiment kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN's,
inschrijvingsrechten) die worden verhandeld op gereglementeerde markten in de eurozone en/of internationale markten.
Het in effecten met geïntegreerde derivaten belegde bedrag mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de inventariswaarde.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit compartiment,
dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in hetzelfde devies
niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op basis van het
verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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 31 december 2021 bedroeg 132,31 EUR ten opzichte van 121,10
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 9,26%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 123,17 EUR ten opzichte van 112,44
EUR op 31 december 2020. Geen coupon. Deze distributieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 9,54%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 31 december 2021 bedroeg 117,94 EUR ten opzichte van 106,63
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 10,61%.
De benchmark kende een stijging van 9,70%.
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De verkoop van de Trent Petroleum en Amira obligaties betekende een contributie van ongeveer 3% voor het compartiment.
Het beleggingsjaar 2021 werd gekenmerkt door veelvuldige rotaties uit hooggewaardeerde sectoren naar lager gewaardeerde
sectoren. Deze rotaties werden veroorzaakt door aanhoudend hoge inflatiecijfers en de daarmee gepaard gaande verwachte
renteverhogingen. Gecombineerd met de uitstekende performance in 2020 voor de momentum- en groeiaandelen hebben
defensievere sectoren in 2021 beter gepresteerd. De hogere allocatie naar de factoren momentum, groei en kwaliteit hebben
een dan ook een negatief effect gehad op de relatieve performance.
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 €5,15 mln of 7,28% 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
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, 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.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
In het tweede halfjaar van 2021 werden o.a. Marvell Technology, Zooplus, Pool, Renova, Albemarle, Halma, Repligen,
Skyworks Solutions, Advanced Micro Devices, OZ Minerals, Entegris, Autodesk, Franco Nevada, Align Technologies, ON
Semiconductors, BYD, LVMH, Livent, Chart Industries, Zozo, DSV Panalpina, Upstart, Adyen, Servicenow, Crowdstrike, Power
Integrations, Euronext, Richelieu Hardware, Terumo, SMC, NOF, Omron, Virtus Investment Partners, Allegro Microsystems,
Catalant, Mercadolibre, GMO Payment Gateway, Rentokil, Shin-Etsu, Icici Bank, Lululemon Athletica, SVB Financial Group,
PNC Financial, DNB Bank, Coface, Alibaba, Adobe, Inter Parfums, Pure Storage, Infineon Technologies, Nova Measuring
Instruments, Finecobank, Olaplex, Applied Materials, Syneos Health, Aptiv, Interpump, Micron Technology, Globant, Edwards
Lifesciences, Iqvia, Avantor, Estee Lauder, Signature Bank, MP Materials, Endeavor, CF Industries, Western Alliance Bancorp,
Indutrade en DNB Bank gekocht.
In deze periode werden o.a. PNC Financial, Petiq, Avient, Carnival, Tokyo Electron, Xiaomi, Matador Resources, Diamondback
Energy, Moncler, Barco, Generac, DSV, Element Solutions, Pandora, L’Occitane, Renova, Carl Zeiss Meditec, Iqvia, Qorvo,
Skywork Solutions, OZ Minerals. Ozon, Simply Good Foods, Franco Nevada, Prada, Autodesk, Novo Nordisk, EQT, United
Health Group, Visa, Aptiv, Marvell Technology, Bellring Brands, Vertiv, BYD, Cellnex Telecom, Adobe, Pool Corp, Crowdstrike
Holdings, PayPal, Sika, Richelieu Hardware, DSV, Nordic Semiconductor, Align Technology, SMC, Copart, Avantor, NOF,
Mercadolibre, Virtus Investment Partners, Chart Industries, ON Semiconductors, Zozo, Eurofins Scientific, PNC Financial,
Catalent, Terumo, Repligen, Euronext, Upstart Holdings, Adobe, Entegris, Keysight Technologies, Pure Storage, Sea, GMO
Payment Gateway, Omron, Hoya, Rentokil, Partners Group, Lonza, Adyen en Finecobank verkocht.
De topposities in aandelen per 31 december 2021 zijn Schneider Electric, Apple, Alphabet C, Microsoft, Soitec, Halma, Syneos
Health, LVMH, Exlservice en Partners Group.
Per 31 december 2021 zijn IShares Stoxx600 Industrial Goods&Services, SPDR World Materials en iShares Stoxx600 Health
Care de aandelenfondsen.
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US Treasuries, UBS, Saudi Arabië, Bank of America, AT&T, Pepsico en Exxon Mobil zijn de belangrijkste obligatieposities per
31 december 2021.
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 macroeconomisch 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,
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.
De kapitaalmarktrente in Europa daalde van mei tot augustus weer tot het niveau van begin van 2021. De beleidswijziging van
de Fed zorgde ook in Europa voor een stijging van de rentes tot het topniveau van mei. De uitbraak van de Omikron en de
mogelijk negatieve impact op de economische groei en inflatie zorgde echter weer voor een daling van de rente. De
aanhoudend hoge inflatiecijfers en notulen van de Fed zorgden nog voor een renteopstoot in de laatste weken van het jaar. De
10-jaars rente in de Verenigde Staten kende een vergelijkbaar verloop met een sterkere stijging in de eerste maanden van het
jaar, een bodem in juli/augustus en een stijging tot november. Per saldo tekenden Europese bedrijfs- en staatsobligaties een
klein verlies van 1% op. USD-obligaties presteerden dankzij de hogere yield en met name de appreciatie van de dollar wel
positief.
Chinese staatsobligaties bieden een hoger rendement en de kans op koersstijging door dalende kapitaalmarktrentes. Ook de
koers van de Chinese munt kan verder appreciëren. Met de iShares China Government Bonds spelen wij hier op in. Het gewicht
in USD werd verhoogd door de aankoop van Amerikaanse staatsleningen. Met een hoge duration wordt er ook ingespeeld op
het vervlakken van de yieldcurve.
In het tweede halfjaar werden o.a. iShares China Bonds, US Treasuries, 2,375% Renault 2026, 2,75% BOAD 2033, 2,031%
Prosus 2032, 7% Zuid-Afrika ZAR 2031 en 0,875% UBS 2031 gekocht.
In deze periode werden o.a. 1,75% Covestro 2024, 0,1% Spanje Inflation Linked 2022, 6,0% Credit Management 2022, 6,5%
Credit Management 2024, 2,375% Accor 2023 en 2% Romenië 2032 verkocht.
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De belangrijkste posities per 31 december 2021 in obligaties zijn Walt Disney, US Treasury, China, BOAD, Tencent Music en
Prosus.

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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

6.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 2,75 EUR.
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6.2. BALANS
Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
I.

Vaste Activa
A. Oprichtings- en organisatiekosten

II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a. Obligaties
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

IV.

72.662.315,08

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

VI.

Overlopende rekeningen
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)
A.
B.
C.
D.

70.692.755,10
460,56
460,56

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

V.

Op 31.12.20
(in EUR)

70.994.203,95

68.404.471,64

36.088.576,71

33.803.374,15

28.925.751,76
5.979.875,48

28.786.597,19
5.814.500,30

107.298,13

433.902,14

85.361,07
21.937,06

1.225.723,57
15.282,47
-807.103,90

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

89

1.453.026,40
1.453.026,40

1.782.494,05
1.782.494,05

107.786,60
284.248,81
-176.462,21

71.426,71
367.001,46
-295.574,75

72.662.315,08
65.077.598,43
-127.973,07
1.353.198,92
6.359.490,80

70.692.755,10
67.766.554,82
480.255,08
396.299,50
2.049.645,70
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6.3. RESULTATENREKENING

I.

A.

C.
E.
H.

II.

III.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
Obligaties en andere schuldinstrumenten
a.Obligaties
b.Andere schuldinstrumenten
b.2. Zonder « embedded » financiële derivaten
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Wisselposities en -verrichtingen
a.Financiële derivaten
ii. Termijncontracten
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

Op 31.12.20
(in EUR)

6.775.365,12

2.503.001,11

-2.049.531,74

-715.824,03
-74.500,00

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
a.Effecten/geldmarktinstrumenten
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
R
V
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
R
V
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

4.217.744,39
1.195.716,88

6.680.212,01
-1.529.939,64

2.087.886,84
1.323.548,75

-1.856.947,23

942.385,80
297.206,65

1.033.564,59
260.945,13

670.691,60
-10.268,10

816.883,64
-12.014,92

-15.244,35

-32.249,26

75.091,98
63.240,00

19.779,37
19.229,65

11.851,98

549,72

-1.433.352,10
-132.189,02
-19.257,79

-1.506.699,37
-98.325,90
-14.313,87

-1.078.253,14
-4.784,35
-25.274,56
-2.911,86
-21.710,59
-18.750,56
-22.459,58

-1.022.704,37
-2.180,88
-24.007,53
-16.401,42
-45.944,89
-21.555,20
-21.484,99

-56.285,97
-63,37
-51.411,31

-57.296,08
-27,76
-182.456,48

-415.874,32

-453.355,41

V.

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

6.359.490,80

2.049.645,70

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

6.359.490,80

2.049.645,70

7.584.716,65
1.353.198,92
6.359.490,80
-127.973,07

2.926.200,28
396.299,50
2.049.645,70
480.255,08

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-3.859.500,45

-1.573.001,36

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-3.117.157,82

-1.353.198,92

IV.

(Dividenduitkering)

-608.058,38
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6.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
6.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

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

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

%
NettoActief

ADVANCED MICRO DEVICES INC
ALBEMARLE - REGISTERED SHS
ALLEGRO MICRO --- REGISTERED SHS
ALPHABET INC -CAPPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AVANTOR - REGISTERED SHS
DANAHER CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -AEXLSERVICE HOLDING
INTER PARFUMS INC
IQVIA HOLDINGS INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
LIVENT CORPORATION
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY
NVIDIA CORP
OLAPLEX HLDG --- REGISTERED SHS
PURE STORAGE -ASIGNATURE BANK
SYNEOS HEALTH INC
THE TRADE DESK -A-

3.750
1.900
22.100
340
5.650
4.650
9.400
1.800
3.100
1.050
5.700
4.500
1.400
3.700
23.600
4.400
2.900
7.800
2.210
20.500
21.800
2.000
8.300
6.600

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

143,90
233,77
36,18
2.893,59
177,57
157,36
42,14
329,01
129,55
370,20
144,77
106,90
282,14
206,51
24,38
93,15
336,32
93,36
294,11
29,13
32,55
323,47
102,68
91,64

474.520,75
390.575,98
703.111,15
865.125,40
882.228,72
643.443,55
348.325,71
520.768,55
353.152,48
341.813,23
725.632,25
423.012,66
347.340,84
671.902,04
505.951,46
360.411,54
857.657,40
640.351,74
571.564,46
525.118,71
623.979,95
568.888,50
749.423,14
531.853,68
13.626.153,89

0,67%
0,55%
0,99%
1,22%
1,23%
0,91%
0,49%
0,73%
0,50%
0,48%
1,02%
0,60%
0,49%
0,95%
0,71%
0,51%
1,21%
0,90%
0,81%
0,74%
0,88%
0,80%
1,06%
0,75%
19,20%

0,65%
0,54%
0,97%
1,19%
1,21%
0,89%
0,48%
0,72%
0,49%
0,47%
1,00%
0,58%
0,48%
0,92%
0,70%
0,50%
1,18%
0,88%
0,79%
0,72%
0,86%
0,78%
1,03%
0,73%
18,76%

COFACE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SOITEC SA RGPT

42.500
1.010
5.200
3.700

EUR
EUR
EUR
EUR

12,53
727,00
172,46
215,20

532.525,00
734.270,00
896.792,00
796.240,00
2.959.827,00

0,75%
1,03%
1,27%
1,12%
4,17%

0,73%
1,01%
1,24%
1,10%
4,08%

4.300
7.700
4.100

JPY
JPY
JPY

17.110,00
11.460,00
19.920,00

561.822,16
673.838,38
623.668,19
1.859.328,73

0,79%
0,95%
0,88%
2,62%

0,77%
0,93%
0,86%
2,56%

11.400
3.400
1.080

EUR
EUR
EUR

40,76
107,50
595,20

464.664,00
365.500,00
642.816,00
1.472.980,00

0,65%
0,51%
0,91%
2,07%

0,64%
0,50%
0,89%
2,03%

920
480

CHF
CHF

761,60
1.512,50

676.226,42
700.670,75
1.376.897,17

0,95%
0,99%
1,94%

0,93%
0,96%
1,89%

92.600
28.400

AUD
AUD

11,47
28,22

679.041,01
512.385,64
1.191.426,65

0,96%
0,72%
1,68%

0,93%
0,71%
1,64%

ASML HOLDING NV
IMCD

950
2.550

EUR
EUR

706,70
194,70

671.365,00
496.485,00
1.167.850,00

0,94%
0,70%
1,64%

0,93%
0,68%
1,61%

ALIBABA GROUP
SEA -A- ADR REPR1 SHS

4.300
2.900

USD
USD

118,79
223,71

449.170,77
570.488,04
1.019.658,81

0,63%
0,81%
1,44%

0,62%
0,78%
1,40%

Verenigde Staten

Frankrijk

HOYA CORP
OMRON CORP
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD

Japan

INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS
PUMA AG
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.

Duitsland

LONZA GROUP (CHF)
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT

Zwitserland

IGO NL
OZ MINERALS

Australië

Nederland

Kaaiman Eilanden
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Benaming

HALMA PLC

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
775.607,43
1,09%
775.607,43
1,09%

%
NettoActief
1,07%
1,07%

Evaluatie
(in EUR)

20.350

GBP

32,00

9.600

EUR

64,45

618.720,00
618.720,00

0,87%
0,87%

0,85%
0,85%

33.600

USD

19,79

584.720,37
584.720,37

0,82%
0,82%

0,80%
0,80%

NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD

4.300

USD

146,50

553.948,29
553.948,29

0,78%
0,78%

0,76%
0,76%

TRANE TECH - REGISTERED SHS

2.800

USD

202,03

497.435,81
497.435,81

0,70%
0,70%

0,68%
0,68%

APTIV PLC

3.250

USD

164,95

471.410,04
471.410,04

0,66%
0,66%

0,65%
0,65%

14.000

SEK

277,20

376.923,08
376.923,08

0,53%
0,53%

0,52%
0,52%

1.350

USD

314,09

372.864,49
372.864,49

0,53%
0,53%

0,51%
0,51%

28.925.751,76

40,74%

39,81%

0,63%
1,09%
1,72%

0,61%
1,07%
1,68%

1,72%

1,68%

Verenigd Koninkrijk
INTERPUMP GROUP

Italië

ICICI BANK ADR REPR.2 SHS

Indië

Israël

Ierland
Jersey

INDUTRADE AB

Zweden

GLOBANT REG SHS

Luxemburg

AANDELEN
ISHARES IV ISHARES CHINA CNY BOND UCITS
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

90.000
160.000

USD
EUR

5,63
4,83

OBLIGATIES-ICB'S

445.243,58
772.736,00
1.217.979,58

0,00%
0,04%

1.217.979,58

ISHARES STOXX EUR 600 HEALTH CARE (DE)
ISHARES STOXX EUR 600 IND G&S

12.000
20.000

EUR
EUR

108,14
80,32

1.297.680,00
1.606.400,00
2.904.080,00

0,16%
0,39%

1,83%
2,25%
4,08%

1,79%
2,20%
3,99%

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPD

26.000

EUR

52,57

1.366.820,00
1.366.820,00

1,38%

1,93%
1,93%

1,88%
1,88%

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA
Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA
AANDELEN-ICB'S

4.270.900,00

6,01%

5,87%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

5.488.879,58

7,73%

7,55%

AT&T INC 1.80 19-39 14/09A
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A
EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A
HP INC 3.4 20-30 17/06S
MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A
PEPSICO INC
0.4000 20-32 09/10A
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S
UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S
UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S
VERIZON COMMUNICATION 2.35 21-28 23/03S

1.400.000
1.500.000
1.400.000
600.000
1.100.000
1.400.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.100.000

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
AUD

100,57%
97,57%
96,23%
105,73%
96,49%
96,88%
87,73%
101,28%
104,99%
97,55%

1.407.966,00
1.463.505,00
1.347.234,00
557.854,38
1.061.368,00
1.356.264,00
1.851.422,36
1.959.362,91
1.846.503,48
685.995,91
13.537.476,04

1,98%
2,06%
1,90%
0,79%
1,50%
1,91%
2,61%
2,75%
2,60%
0,97%
19,07%

1,94%
2,01%
1,85%
0,77%
1,46%
1,87%
2,55%
2,71%
2,54%
0,94%
18,64%

ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A
AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25
CREDIT LOGEMENT
FL.R 17-29 28/11A
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A

700.000
600.000
400.000
700.000
1.200.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

104,33%
92,84%
112,03%
102,44%
101,01%

730.296,00
557.031,00
448.120,00
717.076,50
1.212.162,00
3.664.685,50

1,03%
0,78%
0,63%
1,01%
1,71%
5,16%

1,00%
0,77%
0,62%
0,99%
1,66%
5,04%

INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A
ITALY 0.6 21-31 01/08S
ITALY 0.95 20-30 01/08S
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A

600.000
700.000
750.000
500.000

EUR
EUR
EUR
EUR

101,35%
95,26%
99,66%
92,02%

608.070,00
666.785,00
747.457,50
460.115,00
2.482.427,50

0,86%
0,94%
1,05%
0,65%
3,50%

0,84%
0,92%
1,03%
0,63%
3,42%

COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A
PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A

400.000
800.000

EUR
EUR

106,78%
99,33%

427.108,00
794.676,00

0,60%
1,12%

0,59%
1,09%

Verenigde Staten

Frankrijk

Italië
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Valuta

Hoeveelheid op
31.12.21

Koers
in valuta

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
459.500,00
0,65%
753.861,50
1,06%
2.435.145,50
3,43%

%
NettoActief
0,63%
1,04%
3,35%

Evaluatie
(in EUR)

RABOBANK 1254A
FL.R 05-35 28/02A
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A

400.000
700.000

EUR
EUR

114,88%
107,69%

COCA-COLA EUROPEAN 0.70 19-31 12/09A
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 18/08S

1.150.000
500.000

EUR
USD

98,77%
99,43%

1.135.832,00
437.174,63
1.573.006,63

1,60%
0,62%
2,22%

1,56%
0,60%
2,16%

UBS GROUP AG

1.500.000

EUR

99,65%

1.494.787,50
1.494.787,50

2,11%
2,11%

2,06%
2,06%

1.400.000

EUR

105,72%

1.480.031,00
1.480.031,00

2,08%
2,08%

2,04%
2,04%

750.000
770.000

USD
EUR

102,60%
100,27%

676.685,06
772.105,95
1.448.791,01

0,95%
1,09%
2,04%

0,93%
1,06%
1,99%

ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A

1.300.000

EUR

100,65%

1.308.450,00
1.308.450,00

1,84%
1,84%

1,80%
1,80%

BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A

1.200.000

EUR

105,46%

1.265.538,00
1.265.538,00

1,78%
1,78%

1,74%
1,74%

CHINA 0.625 20-35 25/11A

1.100.000

EUR

95,32%

1.048.465,00
1.048.465,00

1,48%
1,48%

1,44%
1,44%

INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A
STEILMANN
7.00 15-17 09/03A
STEILMANN BFP (DEFAULT)14-18 23/09A

1.000.000
50.000
50.000

EUR
EUR
EUR

103,95%
2,29%
0,74%

1.039.495,00
1.143,25
371,25
1.041.009,50

1,47%
0,00%
0,00%
1,47%

1,43%
0,00%
0,00%
1,43%

TENCENT HOLDINGS LTD 2.39 20-30 03/06S

1.150.000

USD

98,05%

991.576,68
991.576,68

1,40%
1,40%

1,36%
1,36%

NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A

750.000

EUR

104,57%

784.267,50
784.267,50

1,10%
1,10%

1,08%
1,08%

INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A

600.000

EUR

96,83%

580.977,00
580.977,00

0,82%
0,82%

0,80%
0,80%

UKRAINE 4.375 20-30 27/01A

500.000

EUR

80,73%

403.637,50
403.637,50

0,57%
0,57%

0,56%
0,56%

35.540.271,86

50,07%

48,91%

0,69%
0,69%

0,68%
0,68%

Nederland

Verenigd Koninkrijk
Zwitserland

0.875 21-31 03/11A

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A

Saoedi-Arabië

SINGTEL GROUP T 2.3750 19-29 28/08S
TEMASEK FINANCIAL I 0.5000 19-31 20/11A

Singapore

Oostenrijk
Togo

China

Duitsland

Kaaiman Eilanden
Finland
Spanje

Oekraïne

OBLIGATIES

ANDERE EFFECTEN
H2O ALLEGRO SP I

10

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

EUR

49.099,59

490.995,90
490.995,90

0,16%

AANDELEN-ICB'S

490.995,90

0,69%

0,68%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

490.995,90

0,69%

0,68%

548.304,85
548.304,85

0,77%
0,77%

0,75%
0,75%

548.304,85

0,77%

0,75%

100,00%

97,70%

MARKS SPENCER

3.7500 20-26 19/05A

Verenigd Koninkrijk

450.000

GBP

OBLIGATIES
TOTAAL PORTEFEUILLE

102,30%

70.994.203,95

CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE

1.453.026,40
1.453.026,40

2,00%
2,00%

1.453.026,40

2,00%

107.298,13

0,15%

107.786,60

TOTAAL NETTO-ACTIEF

72.662.315,08
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6.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Australië
China
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Indië
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Oekraïne
Oostenrijk
Saoedi-Arabië
Singapore
Spanje
Togo
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
TOTAAL

1,68%
1,48%
7,63%
1,10%
9,34%
4,34%
0,82%
0,78%
4,37%
2,62%
0,66%
2,83%
0,53%
5,08%
0,57%
1,84%
2,08%
2,04%
0,82%
1,78%
4,77%
38,27%
0,53%
4,04%
100,00%

Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Beleggingsvennootschappen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Distributie en detailhandel
Diverse diensten
Diverse handelsmaatschappijen
Edelstenen en metalen
Elektronica en halfgeleiders
Elektrotechniek en elektronica
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Holdings en financiële maatschappijen
Horeca
Internet en Internetdiensten
Landbouw- en voedingsindustrie
Landen en centrale overheid
Lucht- en ruimtevaartindustrie
Petroleum
Steenkoolindustrie
Supranationaal
Telecommunicatie
Textiel en kleding
Vervoer
TOTAAL

2,37%
7,80%
8,42%
3,74%
2,03%
2,87%
0,77%
1,62%
0,70%
0,96%
10,69%
2,21%
1,61%
2,80%
10,79%
1,03%
7,37%
5,01%
14,10%
0,82%
1,90%
0,72%
1,78%
5,56%
1,55%
0,78%
100,00%
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6.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

65.281.202,33
68.616.229,94

59.610.385,79
59.952.627,43

VOLLEDIG
BOEKJAAR
124.891.588,12
128.568.857,37

Totaal 1

133.897.432,27

119.563.013,22

253.460.445,49

3.577.286,44
7.004.814,81

3.440.145,04
4.402.547,49

7.017.431,48
11.407.362,30

Totaal 2

10.582.101,25

7.842.692,53

18.424.793,78

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

71.350.371,45

73.430.042,66

72.407.114,95

172,83%

152,15%

324,60%

1ste HALFJAAR

Inschrijvingen
Terugbetalingen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

6.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

R
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Dis.

Einde periode
Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

Kap.

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen
Dis.

Kap.

Dis.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

85.443

71.377

102.577

44.224

387.460

272.254

659.714

9.634.620,92

7.647.825,79

11.643.712,83

4.818.310,73

75.558.177,48

116,72

111,42

2020

60.070

20.321

90.664

50.610

356.866

241.965

598.831

6.868.980,09

2.155.198,60

10.066.332,02

5.424.384,37

70.421.604,80

121,10

112,44

2021

38.891

11.826

58.029

32.679

337.728

221.112

558.840

5.029.662,78

1.420.874,71

7.383.453,49

3.890.553,06

71.919.501,48

132,31

123,17

V
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

21.10.19 - 31.12.19

2.240

2020

1.813

2021

4.960

2.240

225.040,60

1.510

2.543

177.792,46

1.205

6.298

566.893,99

95

van de klasse

van één aandeel
Kap.

229.039,10

102,25

145.626,95

271.150,30

106,63

133.355,75

742.813,60

117,94
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6.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

R
Jaarlijks rendement

11

11.6

Kapitalisatie

9.3

12.00%
10.00%
8.00%

3.8

6.00%

1.7

4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%

-7.5

-8.00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

Deelbewijs

Deelbewijs

Deelbewijs

9,26%
(in EUR)

8,15%
(in EUR)

5,36%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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V
Jaarlijks rendement

10.6

Kapitalisatie

11.00%
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%

4.3

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

Deelbewijs
10,61%
(in EUR)
* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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6.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6282445467) : 1,81%
- Distributie-aandeel "R" (BE6291049177) : 1,85%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308993169) : 1,15%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

6.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

29-03-21

MC PATRIMOINE

Bedrag
63.240,00

NOTA 3 - Andere opbrengsten
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat een correctie op de illiquide effecten Trent en Amira.
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 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 6 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
De beleggingsstrategie is erop gericht om beleggers uit de eurozone een gespreide belegging aan te bieden. Bij de
portefeuillesamenstelling zal gekozen worden voor beleggingsinstrumenten die in hoofdzaak beleggen of bestaan uit aandelen,
obligaties, liquide middelen of alternatieve beleggingen, voor zover toegelaten door de Belgische Wetgever, of een mix daarvan
en dit zowel binnen de eurozone als daarbuiten. De rechten van deelneming van de beoogde participaties moeten hetzij
minstens éénmaal per maand terugbetaalbaar zijn, hetzij ter beurze genoteerd zijn of verhandelbaar zijn op een
gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt.
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere Instellingen voor Collectieve Belegging.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten
De gewogen gemiddelde investment rating van deze effecten is Investment Grade. De obligaties en schuldinstrumenten waarin
het compartiment belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale
publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen, ....
De looptijd is over het algemeen in lijn met de markt (met een minimum van 2 jaar); de beheerder heeft desondanks de keuze
hiervan af te wijken naargelang zijn inschatting van de toekomstige evolutie van de rentevoeten.
Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een
belegging van 50% van het vermogen in aandelen-ICB’s en 50 % van het vermogen in obligatie-ICB’s. Echter kan, naargelang
zijn inschatting van de markten, de beheerder deze wegingen aanpassen waarbij de weging van het aandelenrisico maximaal
75% kan bedragen en de weging van het obligatierisico maximaal 85% kan bedragen.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
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Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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 Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 10% van de
return van de MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 50% van de return van de FTSE
World Government Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de
berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille.
De MSCI Europe Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van Europese ondernemingen. De MSCI
World Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de ‘developed markets’. De FTSE
World Government Bond Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in staatsobligaties met
uiteenlopende looptijden.
De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Distributie-aandeel (BE0946061208) : 6,70%.

7.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 118,74 EUR ten opzichte van 104,24
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 13,91%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen per 31 december 2021 bedroeg 77,08 EUR ten opzichte van 67,66 EUR
op 31 december 2020. Geen coupon. Deze distributieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 13,92%.
De benchmark kende een stijging van 11,93%. 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
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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 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.
In augustus werd de positie in iShares MSCi China verkocht en herbelegd in iShares Europe STOXX600 Construction &
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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

7.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 0,41 EUR.
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7.2. BALANS

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF

Op 31.12.21
(in EUR)

Op 31.12.20
(in EUR)

3.291.060,66

3.266.194,04

3.272.537,67
3.272.537,67

3.105.519,81
3.105.519,81

II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

29.381,80
29.381,80

172.042,21
172.042,21

VI.

Overlopende rekeningen
C. Toe te rekenen kosten (-)

-10.858,81
-10.858,81

-11.367,98
-11.367,98

3.291.060,66
2.898.308,86
-28.742,26
-9.175,87
430.669,93

3.266.194,04
3.397.926,49
29.943,05
1.406,12
-163.081,62

A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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7.3. RESULTATENREKENING

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

Op 31.12.21
(in EUR)

Op 31.12.20
(in EUR)

481.062,64
481.062,64

-99.109,86
-99.109,86

27,31
461,15
-433,84

-1.114,19
-1.114,19

16.794,69
2.885,02

27.043,91
4.230,10

13.909,67

22.813,81

-67.214,71
-700,35
-163,77

-89.901,48
-114,00
-170,31

-13.504,05
-13.881,94
-1.121,25
-3.467,10
-18.750,50
-14.437,83
1.015,38
-2.203,30

-21.569,33
-12.512,47
-3.648,03
-10.354,29
-21.612,30
-13.451,61
-1.740,40
-4.728,74

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

-50.392,71

-63.971,76

V.

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

430.669,93

-163.081,62

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

430.669,93

-163.081,62

392.751,80
-9.175,87
430.669,93
-28.742,26

-131.732,45
1.406,12
-163.081,62
29.943,05

I.
II.

III.

IV.

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
K. Andere kosten (-)

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

-364.943,32

122.556,58

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

-26.197,57

9.175,87

IV.

(Dividenduitkering)

-1.610,91
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7.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
7.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

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

%
NettoActief

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (DE)
ISHS STOXX EUROPE 600 CONST AND MAT (DE)

6.000
1.100

EUR
EUR

14,58
66,05

87.492,00
72.655,00
160.147,00

0,01%
0,03%

2,68%
2,22%
4,90%

2,65%
2,21%
4,86%

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPD

1.800

EUR

52,57

94.626,00
94.626,00

0,10%

2,89%
2,89%

2,88%
2,88%

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA
Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA
AANDELEN-ICB'S

254.773,00

7,79%

7,74%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

254.773,00

7,79%

7,74%

3,00%
17,37%
18,09%
18,01%
56,47%

2,98%
17,27%
18,00%
17,91%
56,16%

56,47%

56,16%

17,83%
17,91%
35,74%

17,73%
17,81%
35,54%

ANDERE EFFECTEN
H2O ALLEGRO SP I
MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND RC
MERIT CAPITAL GLOBAL INVEST.MC EQ.DBI RC
MERIT K GLB INV CARE FD -R-

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

2
3.725
4.300
2.727

EUR
EUR
EUR
EUR

49.099,59
152,62
137,68
216,16

AANDELEN-ICB'S
MC PATR -R- CAPITALISATION
MERIT K GBL INV VAR CAPITAM CAP

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

98.199,18
568.509,50
592.024,00
589.521,50
1.848.254,18

0,03%
0,81%
1,28%
0,87%

1.848.254,18
4.409
3.150

EUR
EUR

132,31
186,08

583.358,49
586.152,00
1.169.510,49

0,80%
3,30%

GEMENGDE-ICB'S

1.169.510,49

35,74%

35,54%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

3.017.764,67

92,21%

91,70%

TOTAAL PORTEFEUILLE

3.272.537,67

100,00%

99,44%

CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN
ANDERE
TOTAAL NETTO-ACTIEF

29.381,80
29.381,80

0,89%
0,89%

29.381,80

0,89%

0,00

0,00%

-10.858,81

-0,33%

3.291.060,66

100,00%

7.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

België
Duitsland
Ierland
Verenigd Koninkrijk
TOTAAL

89,22%
4,89%
2,89%
3,00%
100,00%

Per sector

Beleggingsvennootschappen
TOTAAL

100,00%
100,00%
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7.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
581.294,00
608.092,35

155.834,25
443.080,68

VOLLEDIG
BOEKJAAR
737.128,25
1.051.173,03

1.189.386,35

598.914,93

1.788.301,28

Inschrijvingen
Terugbetalingen

163.421,45

242.381,86

405.803,31

Totaal 2

163.421,45

242.381,86

405.803,31

3.280.469,63

3.296.873,93

3.288.806,24

31,27%

10,81%

42,04%

1ste HALFJAAR
Aankopen
Verkopen

Totaal 1

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

7.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Periode

Jaar

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

2019
2020
2021

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

1

Dis.

Einde periode
Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

8.328

2.113

33.108

5.783

38.891

4.325

1.855

28.783

3.929

32.712

25.166

3.929

29.095

3.617

Kap.

Terugbetalingen
Dis.
64,99

van het compartiment

van één aandeel

Kap.

Dis.

907.156,51

153.428,92

4.000.975,54

108,50

70,69

450.276,64

120.157,90

3.266.194,04

104,24

67,66

3.291.060,66

118,74

77,08

405.803,31
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7.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

15.6

Benchmark*

13.9

16.00%

11.9

14.00%

10

12.00%

3.4

2.7
0.7

0.4

2.00%

2.1

2.6

4.00%

3

4.4

6.00%

6.7

6.4

8.00%

7.1
6.5

10.00%

0.00%

-1.2

-2.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-3.9

-3.7
-3.8

-4.00%

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR)” (40%), “MSCI World Index Developed Countries Net
Total Return (uitgedrukt in EUR)” (10%) en “FTSE World Government Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR)” (50%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

13,91%
(in EUR)

11,93%
(in EUR)

4,19%
(in EUR)

8,37%
(in EUR)

2,26%
(in EUR)

4,12%
(in EUR)

2,96%
(in EUR)

5,02%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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7.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel (BE0946062214) : 3,66%
- Distributie-aandeel (BE0946061208) : 3,65%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

7.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

03-11-21

MC QUARTZ BALANCED FOF

472,72

NOTA 2 - Andere opbrengsten
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de compensatie in verband met Trent en Amira.
NOTA 3 - Performance fees
De rubriek « IV.D.a. Financieel beheer » van de resultatenrekening bevat een bedrag van 7.858,28 EUR voor de performance fees:
Klasse R : 7.858,28 EUR (0,24% op het totale netto-actief van deze klasse).
NOTA 4 - 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 5 - 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 6 - 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.
NOTA 7 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 8 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in aandelen van op een erkende beurs genoteerde Europese of
Amerikaanse ondernemingen en bijkomstig in afgeleide activa (converteerbare obligaties of obligaties met warrant, warrants,
opties en termijnverrichtingen; deze lijst is niet limitatief).
Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn activa in andere ICBE's of ICB's mogen beleggen.
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in individuele aandelen.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Volatiliteit
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.
Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij voornamelijk het vermogen in
individuele aandelen wordt belegd.
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Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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 Net Total Return (uitgedrukt in EUR) en 50% van de return van de
MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR).
De MSCI Europe Minimum Volatility Index geeft de return weer van geselecteerde Europese ondernemingen die een lagere
volatiliteit vertonen dan de brede Europese aandelenmarkt. De MSCI USA Minimum Volatility Index geeft de return weer van
geselecteerde Amerikaanse ondernemingen die een lagere volatiliteit vertonen dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt.
De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Kapitalisatie-aandeel « IC » (BE6241145687) : 3,77%.

8.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 216,16 EUR ten opzichte van 178,81
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 20,89%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen IC per 31 december 2021 bedroeg 2.372,68 EUR ten opzichte
van 1.943,63 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in het eerste halfjaar van 2021 een
resultaat van +/+ 22,07%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 31 december 2021 bedroeg 116,69 EUR ten opzichte van
95,93 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 21,64%.
De benchmark kende een stijging van 25,79%. 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 markt omstandigheden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in
het kwantitatieve model.
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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.
De belangrijkste aankopen in het tweede halfjaar van 2022 waren Moody’s, Endesa, Henkel, Deutsche Post, Deutsche
Wohnen, KPN, Carrefour, UBS, Cisco, E.ON en Sampo,
De belangrijkste verkopen in deze periode waren Berkshire Hathaway, Orkla, Orsted, Knorr-Bremse, Elisa Oyj, LEG Immobilien,
LVMH, Zurich Insurance Group, Advanced Micro Devices, Endesa en Investor B.
Per 31 december 2021 zijn de belangrijkste vijf sectoren in het Merit Care fonds : gezondheidszorg (18,5%), Informatie
technologie (18,3%), non-cyclische consumentengoederen (13,5%), industrie (9,9%) en telecommunicatie (8.7%).
Per 31 december 2021 zijn de belangrijkste posities Apple, Dollar General, Microsoft, Danaher, Novo Nordisk, Target Group,
Arthur J. Gallagher, Eli Lilly, Abbott Laboratories, en Johnson&Johnson.

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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
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Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

111

MERIT CARE FUND

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

8.2. BALANS

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
II.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen

Op 31.12.20
(in EUR)

68.041.242,91

63.063.289,86

67.031.232,57

60.703.894,99

67.031.232,57

60.703.894,99

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

323.954,76

307.595,04

34.020,39
289.934,37

94.117,95
225.934,29

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

833.224,28
833.224,28

2.308.816,43
2.308.816,43

VI.

Overlopende rekeningen
C. Toe te rekenen kosten (-)

-147.168,70
-147.168,70

-257.016,60
-257.016,60

68.041.242,91
56.182.012,68
-164.419,05
12.023.649,28

63.063.289,86
66.655.580,43
884.651,50
-4.476.942,07

-12.457,20

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
A. Kapitaal
B. Deelneming in het resultaat
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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8.3. RESULTATENREKENING

I.

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
H. Wisselposities en -verrichtingen
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

II.

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong

III.

Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
IC
R
V
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
IC
R
V
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

Op 31.12.20
(in EUR)

11.975.051,84

-4.773.551,16

9.484.617,52

-1.966.730,71

2.490.434,32

-2.806.820,45

1.149.465,82
1.276.397,86
-16.978,71

1.612.960,65
1.886.063,66
-31.974,55

-109.953,33

-241.128,46

9.408,16
9.200,00

19.997,52
14.981,37

208,16

5.016,15

-1.110.276,54
-70.111,29
-17.794,41

-1.336.349,08
-59.189,62
-14.683,49

-65.648,14
-772.688,17
-1.451,41
-30.730,85
-2.608,90
-20.403,41
-18.750,60
-21.811,26

-58.395,92
-937.406,97
-686,66
-32.350,85
-9.654,37
-41.700,26
-20.816,05
-21.573,73

-1.251,66
-46.063,80
-27,13
-40.935,51

-979,07
-44.886,08
-10,79
-94.015,22

48.597,44

296.609,09

V.

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

12.023.649,28

-4.476.942,07

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

12.023.649,28

-4.476.942,07

11.859.230,23
12.023.649,28
-164.419,05

-3.592.290,57
-4.476.942,07
884.651,50

-11.859.230,23

3.592.290,57

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

II.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
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8.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
8.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

%
NettoActief

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE
STELLEN MARKT
ABBOTT LABORATORIES
AMPHENOL -AAPPLE INC
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO
AT&T INC
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I
CISCO SYSTEMS INC
DANAHER CORP
DOLLAR GENERAL
ELI LILLY & CO
EQUINIX INC
EVERSOURCE ENERGY
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON
HORMEL FOODS CORP
JOHNSON & JOHNSON
MARSH MCLENNAN COS
MICROSOFT CORP
MOODY S CORP
NEWMONT CORPORATION
NEXTERA ENERGY
ORACLE CORP
PAYCHEX INC
PROCTER & GAMBLE CO
T MOBILE USA INC
TARGET CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WALMART INC

11.644
15.619
11.508
10.227
33.138
7.932
23.577
5.803
8.571
6.213
1.350
15.285
10.154
18.114
9.518
9.080
5.816
2.661
11.951
17.421
17.152
10.826
8.793
8.893
7.668
6.831
25.513
7.731

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

140,74
87,46
177,57
169,67
24,60
182,82
63,37
329,01
235,83
276,22
845,84
90,98
134,29
48,81
171,07
173,82
336,32
390,58
62,02
93,36
87,21
136,50
163,58
115,98
231,44
214,34
51,96
144,69

1.441.062,75
1.201.229,11
1.796.935,95
1.525.866,24
716.843,83
1.275.174,32
1.313.818,58
1.678.899,96
1.777.434,87
1.509.105,58
1.004.118,89
1.222.853,76
1.199.068,47
777.474,80
1.431.801,14
1.387.869,86
1.720.046,71
913.940,71
651.777,19
1.430.200,98
1.315.358,71
1.299.462,72
1.264.824,96
906.973,39
1.560.571,51
1.287.510,15
1.165.718,85
983.642,62
35.759.586,61

2,15%
1,79%
2,69%
2,28%
1,07%
1,90%
1,96%
2,50%
2,65%
2,25%
1,50%
1,82%
1,79%
1,16%
2,14%
2,07%
2,57%
1,36%
0,97%
2,13%
1,96%
1,94%
1,89%
1,35%
2,33%
1,92%
1,74%
1,47%
53,35%

2,12%
1,77%
2,65%
2,24%
1,05%
1,87%
1,93%
2,47%
2,61%
2,22%
1,48%
1,80%
1,76%
1,14%
2,10%
2,04%
2,53%
1,34%
0,96%
2,10%
1,93%
1,91%
1,86%
1,33%
2,29%
1,89%
1,71%
1,45%
52,55%

CHUBB - NAMEN AKT
GARMIN
GEBERIT AG
GIVAUDAN SA REG.SHS
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG
NESTLE SA REG SHS
NOVARTIS AG REG SHS
SWISSCOM SHS NOM
UBS GROUP SA

5.131
5.699
1.679
240
4.543
8.154
17.713
2.453
54.390

USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

193,31
136,17
745,20
4.792,00
294,40
127,44
80,28
514,60
16,42

872.206,83
682.406,64
1.207.538,29
1.109.955,12
1.290.796,89
1.002.891,24
1.372.387,82
1.218.273,22
861.925,20
9.618.381,25

1,30%
1,02%
1,80%
1,66%
1,92%
1,50%
2,04%
1,82%
1,29%
14,35%

1,28%
1,00%
1,77%
1,63%
1,90%
1,47%
2,03%
1,79%
1,27%
14,14%

DEUTSCHE POST NAMEN
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS
DEUTSCHE WOHNEN SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
SIEMENS HEALTHINEERS
SYMRISE AG

17.782
62.227
14.743
66.336
9.115
21.667
7.946

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

56,54
16,30
36,98
12,19
71,14
65,82
130,30

1.005.394,28
1.014.300,10
545.196,14
808.768,51
648.441,10
1.426.121,94
1.035.363,80
6.483.585,87

1,50%
1,51%
0,81%
1,21%
0,97%
2,13%
1,54%
9,67%

1,48%
1,49%
0,80%
1,19%
0,95%
2,10%
1,52%
9,53%

AIR LIQUIDE SA
CARREFOUR SA
HERMES INTERNATIONAL SA
L'OREAL SA
SANOFI

5.322
62.495
511
1.855
13.122

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

153,32
16,11
1.536,00
416,95
88,58

815.969,04
1.006.481,98
784.896,00
773.442,25
1.162.346,76
4.543.136,03

1,22%
1,50%
1,17%
1,15%
1,74%
6,78%

1,20%
1,48%
1,15%
1,14%
1,71%
6,68%

34.653
336.853

EUR
EUR

30,14
2,73

1.044.268,16
919.608,69

1,56%
1,37%

1,54%
1,35%

Verenigde Staten

Zwitserland

Duitsland

Frankrijk

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
KONINKLIJKE KPN NV
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Valuta

18.085

USD

55,58

883.894,04
2.847.770,89

1,32%
4,25%

%
NettoActief
1,30%
4,19%

NATIONAL GRID PLC
TESCO --- REGISTERED SHS

86.759
267.977

GBP
GBP

10,60
2,90

1.095.130,87
925.280,28
2.020.411,15

1,63%
1,38%
3,01%

1,61%
1,36%
2,97%

ACCENTURE - SHS CLASS A
KERRY GROUP -A-

2.632
6.392

USD
EUR

414,55
113,25

959.457,97
723.894,00
1.683.351,97

1,43%
1,08%
2,51%

1,41%
1,06%
2,47%

NOVO NORDISK

16.833

DKK

735,00

1.663.474,10
1.663.474,10

2,48%
2,48%

2,44%
2,44%

KONE -BSAMPO OYJ -A-

11.058
14.843

EUR
EUR

63,04
44,06

697.096,32
653.982,58
1.351.078,90

1,04%
0,98%
2,02%

1,03%
0,96%
1,99%

200.086

EUR

5,30

1.060.455,80
1.060.455,80

1,58%
1,58%

1,56%
1,56%

Hoeveelheid op
31.12.21

QIAGEN - REGISTERED

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Ierland

Denemarken

Finland

SNAM SPA

Italië

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

%
Portefeuille

AANDELEN

67.031.232,57 100,00%

98,52%

TOTAAL PORTEFEUILLE

67.031.232,57 100,00%

98,52%

CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN

833.224,28
833.224,28

1,22%
1,22%

833.224,28

1,22%

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN

323.954,76

0,48%

ANDERE

-147.168,70

-0,22%

TOTAAL NETTO-ACTIEF

68.041.242,91

100,00%

8.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
TOTAAL

2,48%
9,67%
2,02%
6,78%
2,51%
1,58%
4,25%
3,01%
53,35%
14,35%
100,00%
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Per sector

Biotechnologie
Bouw en bouwmaterialen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Distributie en detailhandel
Diverse consumptiegoederen
Diverse diensten
Edelstenen en metalen
Elektronica en halfgeleiders
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Holdings en financiële maatschappijen
Internet en Internetdiensten
Landbouw- en voedingsindustrie
Telecommunicatie
Textiel en kleding
Vastgoedmaatschappijen
Vervoer
Verzekeringsmaatschappijen
TOTAAL

1,32%
1,80%
3,54%
4,64%
4,42%
10,89%
2,85%
1,43%
0,97%
1,79%
8,38%
16,09%
6,87%
6,47%
3,74%
8,86%
1,17%
2,31%
7,14%
5,32%
100,00%

8.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

47.011.186,01
55.061.714,21

14.781.678,47
12.377.122,90

VOLLEDIG
BOEKJAAR
61.792.864,48
67.438.837,11

Totaal 1

102.072.900,22

27.158.801,37

129.231.701,59

Inschrijvingen
Terugbetalingen

1.143.397,70
7.366.693,82

1.689.933,90
2.512.334,01

2.833.331,60
9.879.027,83

Totaal 2

8.510.091,52

4.202.267,91

12.712.359,43

60.392.042,74

64.757.728,19

62.619.433,28

154,93%

35,45%

186,08%

1ste HALFJAAR

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

8.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
IC
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

2019

3.319

1.302

5.054

6.088.493,95

2.423.274,15

10.299.133,04

2.037,73

2020

1

18

5.037

1.729,50

34.644,43

9.790.722,57

1.943,63

2021

240

2

5.275

501.393,60

4.498,16

12.516.589,03

2.372,68
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R

Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

2019

111.082

39.747

360.346

19.689.156,51

7.141.088,21

68.205.260,80

189,28

2020

45.538

108.557

297.327

8.163.266,61

19.203.988,84

53.164.646,88

178,81

2021

10.670

52.384

255.613

2.099.734,50

9.779.280,67

55.253.355,11

216,16

V
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

19.11.19 - 31.12.19

240

2020

940

2021

2.135

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

van de klasse
24.235,55

van één aandeel
Kap.

240

24.000,00

55

1.125

90.414,10

5.174,40

107.920,41

100,98
95,93

935

2.325

232.203,50

95.249,00

271.298,77

116,69

8.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

IC
Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

25.4
22.1

15.4

20.00%

19.5
17.2

25.00%

20.5

21.9
23.4

26.2

Benchmark*

6.1

5.4
5.7

10.00%

9.4

9.8

15.00%

0.5

5.00%

0.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-4.6
-3.9

-3.7

-5.00%

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility Net
Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%).
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* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

22,07%
(in EUR)

25,39%
(in EUR)

11,96%
(in EUR)

15,01%
(in EUR)

8,14%
(in EUR)

10,11%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

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

R
Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

19.3

20.00%

15.4

18.1
17.2

20.6

25.00%

20.9

23.4

25.4

26.2

Benchmark*

6.1

4.4
5.7

10.00%

8.4

8.7

15.00%

0.5

5.00%

-4.6

-5.00%

-5.5
-3.9

0.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility Net
Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

20,89%
(in EUR)

25,39%
(in EUR)

10,87%
(in EUR)

15,01%
(in EUR)

7,11%
(in EUR)

10,11%
(in EUR)

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

V
Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

25.4

Benchmark*

21.6

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5
-3.9

-5.00%

2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI Europe minimum volatility Net Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%) en “MSCI USA minimum volatility Net
Total Return (uitgedrukt in EUR)” (50%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

Deelbewijs

Benchmark

21,64%
(in EUR)

25,39%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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8.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "IC" (BE6241145687) : 0,86%
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE6241142650) : 1,84%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308995180) : 1,22%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

8.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

29-03-21

MERIT CARE FUND

Bedrag
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 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 5 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse,
obligatie -, vastgoed- en monetaire fondsen. Aanvullend kan er ook in aandelen- en gemengde fondsen belegd worden.
In bijkomende orde kan worden belegd in obligaties, liquiditeiten en diverse beleggingsinstrumenten in zoverre zij de
doelstellingen van het compartiment ondersteunen en toegelaten zijn onder de vigerende wetgeving en reglementen. Alle
genoemde activaklasses komen in aanmerking voor over- of onderweging.
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere Instellingen voor Collectieve Belegging.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten
De activa worden belegd in obligaties en schuldinstrumenten, zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties,
met een gewogen gemiddelde rating van BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of
Fitch. Bij de selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden en alle munten in aanmerking genomen. Er
zal enkel belegd worden in rechten van deelneming in ICB’s die aan deze of strengere criteria voldoen.
Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een
belegging van 100% van het vermogen in obligatie-ICB’s. Via het opvoeren van de cash-component kan hiervan op actieve
wijze worden afgeweken.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
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hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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
33,33% van de return van de JP Morgan Government Bond Index Total Return Maturity 3+ years (uitgedrukt in EUR), 33,33%
van de return van de Iboxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR) en 33,34% van de return van
de Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt 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 JP Morgan Government Bond Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in gewone
staatsobligaties. De Iboxx Corporate Bond Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in Europese bedrijfsobligaties
met een gemiddelde rating van BBB. De Barclays Capital US Credit Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in
Amerikaanse bedrijfsobligaties met een gemiddelde rating van BBB.
Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Distributie-aandeel « R » (BE0935047648) : 10,52%.

9.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 112,81 EUR ten opzichte van 110,52
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 2,07%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen R per 31 december 2021 bedroeg 87,62 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
+/+ 2,35%.
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen V per 31 december 2021 bedroeg 1.002,05 EUR ten opzichte van
975,40 EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 2,73%.
De benchmark kende een daling van -/- 2,11%.
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 macroeconomisch 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.
De kapitaalmarktrente in Europa daalde van mei tot augustus weer tot het niveau van begin van 2021. De beleidswijziging van
de Fed zorgde ook in Europa voor een stijging van de rentes tot het topniveau van mei. De uitbraak van de Omikron en de
mogelijk negatieve impact op de economische groei en inflatie zorgde echter weer voor een daling van de rente. De
aanhoudend hoge inflatiecijfers en notulen van de Fed zorgden nog voor een renteopstoot in de laatste weken van het jaar. De
10-jaars rente in de Verenigde Staten kende een vergelijkbaar verloop met een sterkere stijging in de eerste maanden van het
jaar, een bodem in juli/augustus en een stijging tot november. Per saldo tekenden Europese bedrijfs- en staatsobligaties een
klein verlies van 1% op. USD-obligaties presteerden dankzij de hogere yield en met name de appreciatie van de dollar wel
positief.
Chinese staatsobligaties bieden een hoger rendement en de kans op koersstijging door dalende kapitaalmarktrentes. Ook de
koers van de Chinese munt kan verder appreciëren. Met de iShares China Government Bonds spelen wij hier op in. Het gewicht
in USD werd verhoogd door de aankoop van Amerikaanse staatsleningen. Met een hoge duration wordt er ook ingespeeld op
het vervlakken van de yieldcurve.
In het tweede halfjaar werden o.a.0,625% Carlsberg 2030, 0,50% BNP2028 3,75% Marks&Spencer GBP 2026, FRN Aker NOK
2024,6,5% Credit Management 2024, 0,0% Groothertogdom Luxemburg 2032, 0,625% Berlijn 2036 en 1,625% Infrastrutture
Wireless 2028 verkocht.
Nieuwe posities zijn 2,031% Prosus 2032, 2,75% BOAD 2033, 2,39% Tencent USD 2030, 7,0% Zuid-Afrika ZAR 2031
In het tweede halfjaar werden nieuwe posities in iShares China Government Bonds, iShares USD Treasuries 20 year, iShares
US Mortgage Backed Securities en EVLI Short Duration Bonds gekocht. De positie in Tikehau werd verkocht en de posities in
Lazard Convertibles en Pimco Diversified Income Fund zijn afgebouwd.

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.
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9.1.9. Synthetische risico- en opbrengstindicator

De risico- en opbrengstindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

9.1.10. Resultaatverwerking
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 2,27 EUR.
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9.2. BALANS

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
II.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a. Obligaties
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

Op 31.12.20
(in EUR)

15.117.365,62

17.330.472,56

14.786.621,39

16.864.394,42

6.051.890,93
8.734.730,46

7.009.630,42
9.854.764,00

-603.812,70

478.749,12

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)
c. Ontleningen (-)

23.943,28

893.341,87

-627.755,98

-252.362,66
-162.230,09

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

919.916,26
919.916,26

VI.

Overlopende rekeningen
B. Verkregen opbrengsten
C. Toe te rekenen kosten (-)

14.640,67
52.331,68
-37.691,01

-12.670,98
59.486,12
-72.157,10

15.117.365,62
14.825.246,77
-80.221,61
-48.871,18
421.211,64

17.330.472,56
17.832.908,01
2.923.773,28
211.196,87
-3.637.405,60

A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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9.3. RESULTATENREKENING

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a.Obligaties
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
H. Wisselposities en -verrichtingen
a.Financiële derivaten
ii. Termijncontracten
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

Op 31.12.21
(in EUR)

Op 31.12.20
(in EUR)

525.453,70

-3.566.883,96

-1.178.367,59
245.729,76

-1.071.660,91
-2.345.915,08

1.374.618,20
83.473,33

-149.307,97

195.328,25
71.463,28

381.197,39
101.136,00

117.175,77
-2.531,78

265.433,38
-7.214,78

9.220,98

2.518,80
19.323,99

23.888,07
13.200,40

448.819,68
443.971,00

10.687,67

4.848,68

-323.458,38
-3.666,63
-3.636,05

-900.538,71
-2.043,43
-6.262,66

-214.720,84
-28.237,62
-16.843,33
-1.482,26
-6.046,66
-18.958,33
-16.688,83

-473.240,56
-19.577,69
-19.228,94
-7.069,87
-15.002,89
-21.578,41
-17.785,55

-2.661,27
-69,35
-10.447,21

-19.326,55
-194,46
-299.227,70

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

-104.242,06

-70.521,64

V.

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

421.211,64

-3.637.405,60

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

421.211,64

-3.637.405,60

292.118,85
-48.871,18
421.211,64
-80.221,61

-502.435,45
211.196,87
-3.637.405,60
2.923.773,28

-175.064,12

453.564,27

69.758,12

48.871,18

I.

II.

III.

IV.

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
a.Effecten/geldmarktinstrumenten
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong
F. Andere opbrengsten van beleggingen
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
R
V
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
R
V
K. Andere kosten (-)

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

IV.

(Dividenduitkering)

-186.812,85

126

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND

VALUE & DEFENSIVE

9.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
9.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

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

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

%
NettoActief

ISHARES IV ISHARES CHINA CNY BOND UCITS
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF

215.000
171.000

USD
EUR

5,63
4,83

1.063.637,44
825.861,60
1.889.499,04

0,01%
0,04%

7,19%
5,59%
12,78%

7,04%
5,46%
12,50%

ISHARE USD TR 20+ ETF USD
ISHS MRT BCK USD ETF

42.000
150.000

USD
USD

5,50
4,76

202.982,76
627.198,38
830.181,14

0,01%
0,06%

1,37%
4,24%
5,61%

1,34%
4,15%
5,49%

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA
OBLIGATIES-ICB'S

2.719.680,18

18,39%

17,99%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

2.719.680,18

18,39%

17,99%

AT&T INC 1.80 19-39 14/09A
MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A
UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S

400.000
450.000
1.100.000
800.000

EUR
EUR
USD
USD

100,57%
96,49%
97,08%
87,73%

402.276,00
434.196,00
939.025,12
617.140,79
2.392.637,91

2,72%
2,94%
6,34%
4,17%
16,17%

2,66%
2,87%
6,22%
4,08%
15,83%

AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A
BFCM 0.25 21-28 19/01A
CREDIT LOGEMENT
FL.R 17-29 28/11A
LA POSTE 0.625 21-36 18/01A
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A

300.000
300.000
400.000
200.000
300.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

92,84%
97,69%
102,44%
94,81%
101,01%

278.515,50
293.061,00
409.758,00
189.629,00
303.040,50
1.474.004,00

1,88%
1,98%
2,78%
1,28%
2,05%
9,97%

1,84%
1,94%
2,72%
1,25%
2,00%
9,75%

TENCENT HOLDINGS LTD 2.39 20-30 03/06S
TENCENT MUSIC ENTERT 2.00 20-30 03/09S

400.000
200.000

USD
USD

98,05%
93,98%

344.896,23
165.285,79
510.182,02

2,33%
1,12%
3,45%

2,28%
1,09%
3,37%

SAUDI ARABIA 2.00 19-39 09/07A

450.000

EUR

105,72%

475.724,25
475.724,25

3,22%
3,22%

3,15%
3,15%

BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A

400.000

EUR

105,46%

421.846,00
421.846,00

2,85%
2,85%

2,79%
2,79%

PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A

400.000

EUR

99,33%

397.338,00
397.338,00

2,69%
2,69%

2,63%
2,63%

6.000.000

ZAR

84,34%

278.813,75
278.813,75

1,89%
1,89%

1,84%
1,84%

100.000

EUR

101,35%

101.345,00
101.345,00

0,69%
0,69%

0,67%
0,67%

6.051.890,93

40,93%

40,03%

Verenigde Staten

Frankrijk

Kaaiman Eilanden
Saoedi-Arabië
Togo

Nederland

SOUTH AFRICA 7.00 10-31 28/02S

Zuid-Afrika

INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A

Italië

OBLIGATIES

ANDERE EFFECTEN
DNCA INVEST - ALPHA BONDS CLASS I - EUR
EVLI SHORT CORPORATE BONDIB CAP
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
PIMCO GLB INVR SR DIV INM -INS HDG- EUR

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A

Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA

9.500
4.504
10.500
73.000

EUR
EUR
EUR
EUR

109,69
106,16
122,82
18,73

1.042.055,00
478.117,88
1.289.610,00
1.367.290,00
4.177.072,88

0,03%
0,03%
0,02%
0,01%

7,05%
3,23%
8,72%
9,25%
28,25%

6,89%
3,16%
8,53%
9,05%
27,63%

6.000

EUR

181,96

1.091.760,00
1.091.760,00

0,07%

7,38%
7,38%

7,22%
7,22%

35,63%

34,85%

OBLIGATIES-ICB'S

5.268.832,88
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Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

LAZARD CONV GL A 3D ACT.-A- 3 DECIMALES

380

Richtlijn 2009/65/EG - Geregistreerd bij de FSMA

Valuta
EUR

AANDELEN-ICB'S

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING
TOTAAL PORTEFEUILLE
CACEIS

EUR

Koers
in valuta
1.963,73

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
746.217,40 0,01%
5,05%
746.217,40
5,05%

%
NettoActief
4,94%
4,94%

746.217,40

5,05%

4,94%

6.015.050,28

40,68%

39,79%

14.786.621,39

100,00%

97,81%

Evaluatie
(in EUR)

919.916,26
919.916,26

6,09%
6,09%

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN

919.916,26

6,09%

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN

-603.812,70

-3,99%

14.640,67

0,10%

Banktegoeden op zicht

ANDERE
TOTAAL NETTO-ACTIEF

15.117.365,62

100,00%

9.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Saoedi-Arabië
Togo
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
TOTAAL

3,23%
15,02%
35,01%
0,69%
3,45%
15,77%
2,69%
3,22%
2,85%
16,18%
1,89%
100,00%

Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Beleggingsvennootschappen
Diverse diensten
Grafische kunst en uitgeverij
Internet en Internetdiensten
Landbouw- en voedingsindustrie
Landen en centrale overheid
Supranationaal
Telecommunicatie
Vervoer
TOTAAL

2,05%
4,75%
59,07%
1,28%
1,12%
5,02%
2,94%
15,63%
2,85%
3,41%
1,88%
100,00%
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9.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

5.406.782,91
5.932.631,11

4.861.974,46
7.924.123,50

VOLLEDIG
BOEKJAAR
10.268.757,37
13.856.754,61

Totaal 1

11.339.414,02

12.786.097,96

24.125.511,98

Inschrijvingen
Terugbetalingen

309.635,04
2.076.921,75

742.178,00
1.609.209,87

1.051.813,04
3.686.131,62

Totaal 2

2.386.556,79

2.351.387,87

4.737.944,66

16.967.998,55

16.037.852,04

16.493.586,48

52,76%

65,06%

117,55%

1ste HALFJAAR

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

9.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde

R
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Dis.

Einde periode
Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

Kap.

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen
Dis.

Kap.

Dis.

van de klasse

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

30.944

110.158

115.930

14.647

333.818

129.771

463.589

3.536.185,30

10.416.445,86

13.310.021,52

1.421.448,47

50.353.324,31

114,99

92,22

2020

65.641

21.428

337.593

51.875

61.866

99.324

161.190

1.674.363,23

1.919.734,45

30.347.011,99

4.390.867,23

15.340.650,47

110,52

85,61

2021

1.675

6.552

13.928

23.580

49.613

82.296

131.909

190.942,65

584.770,04

1.597.812,34

2.088.319,28

12.807.638,36

112,81

87,62

V
Periode

Jaar
04.06.19 - 31.12.19

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Einde periode

Inschrijvingen

Terugbetalingen

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

Kap.

2.040

2020
2021

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

2.040

2.040.000,00

2.040
265

2.305

276.100,35
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Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

van de klasse
2.064.459,15

van één aandeel
Kap.
1.011,99

1.989.822,09

975,40

2.309.727,26

1.002,05
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9.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

R
Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

10.9

12.2

Benchmark*

8.2

2.1

0.2

0.9

2.00%

2.6
3.1

2.6

4.00%

2.6

6.00%

4.7

5.2

6.7

8.00%

6.1

10.00%

9.5

12.00%

-2.1

-2.00%

-0.7

-0.2

0.00%

-4

-3.9

-4.00%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “JPM Governments Bonds Index Total Return Maturity 3+ years (uitgedrukt in EUR)” (33,33%), “Iboxx Corporate
Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR)” (33,33%) en “Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt
in EUR)” (33,34%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

2,07%
(in EUR)

-2,11%
(in EUR)

1,55%
(in EUR)

4,39%
(in EUR)

0,63%
(in EUR)

3,07%
(in EUR)

2,13%
(in EUR)

4,34%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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V
Jaarlijks rendement
Benchmark*

6.1

7.00%

Kapitalisatie

6.00%
5.00%

2.7

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%

-2.1

-2.00%
-3.00%

-3.6

-4.00%
2017

2018

2019

2020

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “JPM Governments Bonds Index Total Return Maturity 3+ years (uitgedrukt in EUR)” (33,33%), “Iboxx Corporate
Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR)” (33,33%) en “Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt
in EUR)” (33,34%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

Deelbewijs

Benchmark

2,73%
(in EUR)

-2,11%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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9.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel "R" (BE0935046632) : 2,24%
- Distributie-aandeel "R" (BE0935047648) : 2,24%
- Kapitalisatie-aandeel "V" (BE6308996196) : 1,72%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

9.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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 correctie op de illiquide effecten Trent en Amira.
NOTA 4 - Performance fees
De rubriek « IV.D.a. Financieel beheer » van de resultatenrekening bevat een bedrag van 6.448,67 EUR voor de performance fees:
Klasse V : 6.448,67 EUR (0,28% op het totale netto-actief van deze klasse).
NOTA 5 - 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 6 - 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.
NOTA 7 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 8 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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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.
Categorieën van toegelaten activa
Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse
aandelen- , obligatie -, vastgoed- en monetaire fondsen.
In bijkomende orde kan worden belegd in aandelen, obligaties, liquiditeiten en diverse beleggingsinstrumenten in zoverre zij de
doelstellingen van het compartiment ondersteunen en toegelaten zijn onder de vigerende wetgeving en reglementen. Alle
genoemde activaklasses komen in aanmerking voor over- of onderweging.
Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere Instellingen voor Collectieve Belegging.
Toegelaten derivatentransacties
Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van
derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen
worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures,
opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde
derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van
transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest
doelgerichte transacties af te sluiten.
Volatiliteit
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.
Bepaalde strategie
Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een
belegging van 70% van het vermogen in aandelen-ICB’s en 30 % van het vermogen in obligatie-ICB’s. Via het opvoeren van de
cash-component kan hiervan op actieve wijze worden afgeweken. Het compartiment heeft een risico van 3 op de voorziene
schaal (zie BeAMA) en richt zich op een dynamisch beleggingscliënteel.
Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken
De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de
bedoeling om alle wisselkoersrisico’s systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de
voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit
compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in
hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op
basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.
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Uitlenen van financiële instrumenten
Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het prospectus
aangepast worden.

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 Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in
EUR) + 10% van de return van de JP Morgan Government Bond Index Total Return Maturity 7-10 years (uitgedrukt in EUR) +
10% van de return van de Iboxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR) + 10% van de return van
de Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt in USD).
De MSCI World Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen, de JP Morgan Government
Bonds Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in staatsobligaties met een looptijd van 7 tot 10 jaar,
Iboxx Corporate Bond Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in Europese bedrijfsobligaties met een gemiddelde
rating van BBB en de Barclays Capital US Credit Bond Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in Amerikaanse
bedrijfsobligaties met een gemiddelde rating van BBB.
Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de
portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de index te
repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark.
Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het
beleggingsuniversum.
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’.
Tracking error
De tracking-error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen het rendement van het referentieaandeel en de
gevolgde index.
Deze indicator meet het risico dat de prestatie van het referentieaandeel afwijkt van die van zijn referentie-index.
-

Kapitalisatie-aandeel (BE0935044611) : 7,65%.

10.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen per 31 december 2021 bedroeg 178,92 EUR ten opzichte van 150,29
EUR op 31 december 2020. Deze kapitalisatieaandelen realiseerden in 2021 een resultaat van +/+ 19,05%.
De netto-inventariswaarde van de distributieaandelen per 31 december 2021 bedroeg 108,18 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 2021 een resultaat van +/+ 19%.
De benchmark kende een stijging van 19,97%. Het beleggingsjaar 2021 werd gekenmerkt door veelvuldige rotaties uit
hooggewaardeerde sectoren naar lager gewaardeerde sectoren. Deze rotaties werden veroorzaakt door aanhoudend hoge
inflatiecijfers en de daarmee gepaard gaande verwachte renteverhogingen. Gecombineerd met de uitstekende performance in
2020 voor de momentum- en groeiaandelen hebben defensievere sectoren in 2021 beter gepresteerd. De hogere allocatie naar
de factoren momentum, groei en kwaliteit hebben een dan ook een negatief effect gehad op de relatieve performance.
Het compartiment houdt gemiddeld ongeveer 3% cash aan uit voorzorgmotief en om in te kunnen spelen op
marktopportuniteiten. Gemiddeld wordt er telkens ongeveer 70-75% in aandelen belegd, 20-25 in obligaties.
Het compartiment kende een belangrijke toetreding van ruim €36 mln in het tweede halfjaar.
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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.
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.
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De topposities in aandelen per 30 juni 2021 zijn: DSV, Partners Group, Ganfeng Lithium, Pandora, Sika, Hermes International,
IMCD, Intuitive Surgical, Carl Zeiss Meditec en Avantor.
Ondersteund door de goede resultaten van het tweede kwartaal stegen de aandelenmarkten verder in juli, augustus en de
eerste weken van september. De factoren momentum, groei en kwaliteit presteerden uitstekend waardoor de relatieve
performance ook verbeterde. Eind augustus gaf Fed-voorzitter Jay Powell aan voor het einde van het jaar de maandelijkse
aankopen voor $120 mrd aan obligaties te zullen afbouwen. Een verhoging van de rente werd dan echter pas in 2023 verwacht.
Amerikaanse infrastructuurplannen ter waarde van vele biljoenen dollars ondersteunden het positieve sentiment. In de laatste
weken van september volgde een opnieuw een correctie en een rotatie naar lager gewaardeerde sectoren. Dit uit vrees voor de
impact van Covid-19, grote problemen in de Chinese vastgoedsector, aanpassingen in het stimulerende monetaire beleid en de
sterk gestegen koersen. De sterke bedrijfsresultaten die in oktober gepubliceerd werden namen deze vrees echter weer weg en
het optimisme voor een sterke economische groei en dito bedrijfsresultaten zorgden voor een snel herstel.
Het positieve sentiment werd in november bruusk gebroken door de uitbraak van de Omikron variant en de Fed die het geweer
van schouder veranderde. De Amerikaanse centrale liet de belangrijke term “tijdelijke inflatiedruk” achterwege en gaf hiermee
aan dat ze de huidige inflatie toch ernstiger inschat dan voorheen. Het programma van kwantitatieve versoepeling zal dubbel zo
snel terug geschroefd worden als verwacht. Aan dat tempo, stopt de Fed met steunaankopen rond maart volgend jaar. Vanaf
dan volgen heel waarschijnlijk de eerste renteverhogingen. In december boekten de aandelen markten bescheiden winsten. De
eerste cijfers voor Omikron wijzen op een hoge en snelle besmettingsgraad, maar minder ziekenhuisopnames. Dit stelde de
markt toch weer enigszins gerust. Het positievere sentiment werd echter weer verstoord na de vergadering van de Fed midden
december. De markt rekent nu op een aantal renteverhogingen in 2022. Met name hoger gewaardeerde aandelen zijn gevoelig
voor deze renteverhogingen.
Met de belangrijke toetredingen werden de bestaande aandelenposities verhoogd. Nieuwe aankopen lagen in lijn met de
transacties in MC Global Growth Equities en MC Equities DBI.
In het tweede halfjaar van 2021 werden o.a. Starbucks, Alphabet C, Bristol Meyers Squibb, Accenture, Soitec, ABB, SGS,
Marvell Technology, Zooplus, Barco, Schneider Electric, Partners Group, Lonza, Intesa Sanpaolo, OZ Minerals, ON
Semiconductors, LVMH, United Health, Diageo, Apple , Avantor, AMD, Adyen, Euronext, Allegro Microsystems, Ackermans &
Van Haaren, Rentokil, Sofina, Infineon, Halma, OZ Minerals, Entegris, ASML, Societe Generale, Autodesk, Zozo, DSV
Panalpina, Adyen, Servicenow, GMO Payment Gateway, Rentokil Icici Bank, , SVB Financial Group, PNC Financial, DNB Bank,
Coface, Bank of America, Alibaba, CNH Industrial, Pure Storage, Applied Materials, Syneos Health, BMW, Aptiv, Interpump,
Micron Technology, Iqvia, Avantor, Estee Lauder, Signature Bank, Igo, Accenture CF Industries en DNB Bank gekocht.
In deze periode werden o.a. Ashtead, Elemet Solutions, Zooplus, Qorvo, Skyworks Solutions, Prada, Franco Nevada, Autodesk,
Cellnex Telecom, Marvell Technology, Sika, Diageo, Zozo, Eli Lilly, Allegro Microsystems, PayPal, Crowdstrike, Avantor, Align
Technology, Mercadolibre, Repligen, Sea, Hermes International, Intuitive Surgical, Power Integrations, Ganfeng Lithium, Air
Liquide, First Republic Bank, Lululemon Athletica, Entegris, Adobe en Davide Campari verkocht.
De aankopen van de aandelenfondsen lagen in lijn met de belangrijkste posities in MC Best of World. Zo werden o.a.
Fundsmith Equity, Guardcap Global Equity, iShares Europe STOXX 600 Health Care, Varenne Global en L&G Artificial
Intelligence gekocht.
De aankopen van de obligatiefondsen lagen in lijn met MC Value&Defensive. Zo werden o.a Evli Short Duration Corporate
Bonds, Flossbach von Storch Bond Opportunities, Lazard Convertible, iShares China Bond, iShares US Treasuries 20 year+ en
Pimco Diversified Income gekocht.
De topposities per 31 december 2021 zijn iShares China Government Bonds, Flossbach von Storch Bond Opportunities, Pimco
Diversified Income, Lazard Global Convertibles, MC Patrimoine, Varenne Global, Guardcap Global Equity, Fundsmith Equity,
L&G Cyber Security, Morgan Stanley Global Opportunities.
De topposities in aandelen per 31 december 2021 zijn Igo, Accenture, Nextera Energy, Apple, Keysight Technologies, Trane
Technology, Halma, Ackermans & Van Haaren, ABB en Sartorius.
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.
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.
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De belangrijkste fondsen zijn MC Patrimoine (15,4%), Fundsmith Equity (13,5%), Guardcap Global Equity (13,1%) en Morgan
Stanley Global Opportunity (12,9%).
De kapitaalmarktrente in Europa daalde van mei tot augustus weer tot het niveau van begin van 2021. De beleidswijziging van
de Fed zorgde ook in Europa voor een stijging van de rentes tot het topniveau van mei. De uitbraak van de Omikron en de
mogelijk negatieve impact op de economische groei en inflatie zorgde echter weer voor een daling van de rente. De
aanhoudend hoge inflatiecijfers en notulen van de Fed zorgden nog voor een renteopstoot in de laatste weken van het jaar. De
10-jaars rente in de Verenigde Staten kende een vergelijkbaar verloop met een sterkere stijging in de eerste maanden van het
jaar, een bodem in juli/augustus en een stijging tot november. Per saldo tekenden Europese bedrijfs- en staatsobligaties een
klein verlies van 1% op. USD-obligaties presteerden dankzij de hogere yield en met name de appreciatie van de dollar wel
positief.
Chinese staatsobligaties bieden een hoger rendement en de kans op koersstijging door dalende kapitaalmarktrentes. Ook de
koers van de Chinese munt kan verder appreciëren. Met de iShares China Government Bonds spelen wij hier op in. Het gewicht
in USD werd verhoogd door de aankoop van Amerikaanse staatsleningen. Met een hoge duration wordt er ook ingespeeld op
het vervlakken van de yieldcurve.

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, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese
Commissie, rangschikt het Compartiment op een schaal op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit 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 rendementsinschatting van laag naar
hoog wordt weergegeven.
Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor het toekomstig risicoprofiel van het compartiment.
De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van
aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.

10.1.10.

Resultaatverwerking

De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om het volgende bruto-dividend uit te
keren : 1,68 EUR.
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10.2. BALANS

AFDELING 1: BALANSSCHEMA
TOTAAL NETTO-ACTIEF
II.

IV.

Op 31.12.21
(in EUR)

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a. Aandelen
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a. Te ontvangen bedragen
b. Fiscale tegoeden
B. Schulden
a. Te betalen bedragen (-)

Op 31.12.20
(in EUR)

44.550.099,51

6.215.552,70

44.168.575,37

6.273.025,53

21.243.281,59
22.925.293,78

2.071.716,80
4.201.308,73

85.872,43

-6.689,74

76.872,03
9.000,40

351,76
5.365,17
-12.406,67

V.

Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht

392.542,06
392.542,06

45.598,66
45.598,66

VI.

Overlopende rekeningen
C. Toe te rekenen kosten (-)

-96.890,35
-96.890,35

-96.381,75
-96.381,75

44.550.099,51
37.506.899,24
5.076.342,11
-83.161,76
2.050.019,92

6.215.552,70
5.467.915,88
-36.603,64
-83.161,76
867.402,22

A.
B.
C.
D.

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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10.3. RESULTATENREKENING

I.

A.
C.
E.
H.

II.

III.

IV.

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING
Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden
Obligaties en andere schuldinstrumenten
a.Obligaties
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren
a.Aandelen
ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Wisselposities en -verrichtingen
b.Andere wisselposities en -verrichtingen

Op 31.12.21
(in EUR)
2.323.936,57

Op 31.12.20
(in EUR)
1.068.504,25
203.270,25

Opbrengsten en kosten van beleggingen
A. Dividenden
B. Intresten
a.Effecten/geldmarktinstrumenten
C. Intresten in gevolge ontleningen (-)
E. Roerende voorheffingen (-)
b.Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa,
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten
B. Andere
Exploitatiekosten
A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-)
C. Vergoeding van de bewaarder (-)
D. Vergoeding van de beheerder (-)
a.Financieel beheer
b.Administratief- en boekhoudkundig beheer
E. Administratiekosten (-)
F. Oprichtings- en organisatiekosten (-)
G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-)
H. Diensten en diverse goederen (-)
J. Taksen
K. Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV

1.223.461,40
646.678,39

292.308,00
714.398,71

453.796,78

-141.472,71

125.473,65
134.568,41

7.786,38
13.831,00

-5.661,68

-5.317,92
-734,82

-3.433,08

8,12

77.194,19
70.821,03

16.187,40
8.408,58

6.373,16

7.778,82

-476.584,49
-48.246,75
-4.051,83

-225.075,81
-6.538,03
-1.041,71

-304.285,29
-16.536,05
-1.196,18
-3.908,83
-18.958,42
-16.207,04
-20.283,64
-42.910,46

-141.615,17
-12.512,47
-3.885,23
-5.795,55
-21.610,59
-14.045,10
-2.086,67
-15.945,29

-273.916,65

-201.102,03

V.

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

2.050.019,92

867.402,22

VII.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

2.050.019,92

867.402,22

7.043.200,27
-83.161,76
2.050.019,92
5.076.342,11

747.636,82
-83.161,76
867.402,22
-36.603,64

-7.045.361,93

-822.910,56

AFDELING 4: RESULTAATVERWERKING
I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar
c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het
resultaat)

II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

III.

(Over te dragen winst) over te dragen verlies

10.077,88

83.161,76

IV.

(Dividenduitkering)

-7.916,22

-7.888,02
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10.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
10.4.1. Samenstelling van de activa op 31.12.21
Benaming

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

Koers
in valuta

Evaluatie
(in EUR)

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

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB

%
NettoActief

ADVANCED MICRO DEVICES INC
ALBEMARLE - REGISTERED SHS
ALPHABET INC -CAPPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AVANTOR - REGISTERED SHS
BOOKING HOLDINGS INC
DANAHER CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -AINTER PARFUMS INC
IQVIA HOLDINGS INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
LIVENT CORPORATION
LOWE'S CO INC
MICRON TECHNOLOGY INC
NEXTERA ENERGY
OLAPLEX HLDG --- REGISTERED SHS
PURE STORAGE -ASIGNATURE BANK
SYNEOS HEALTH INC
THE TRADE DESK -AUNITEDHEALTH GROUP INC

3.500
1.400
170
3.200
2.600
9.000
150
1.500
2.800
950
4.000
1.250
2.600
12.000
1.500
3.900
6.200
13.000
13.000
1.400
4.600
3.400
800

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

143,90
233,77
2.893,59
177,57
157,36
42,14
2.399,23
329,01
129,55
370,20
106,90
282,14
206,51
24,38
258,48
93,15
93,36
29,13
32,55
323,47
102,68
91,64
502,14

442.886,04
287.792,82
432.562,70
499.669,36
359.774,89
333.503,34
316.465,44
433.973,80
318.976,43
309.259,58
376.011,26
310.125,75
472.147,38
257.263,45
340.942,67
319.455,68
508.997,54
333.002,11
372.098,14
398.221,95
415.342,95
273.985,23
353.246,57
8.465.705,08

1,00%
0,65%
0,98%
1,14%
0,81%
0,76%
0,72%
0,98%
0,72%
0,70%
0,85%
0,70%
1,07%
0,58%
0,77%
0,72%
1,16%
0,75%
0,84%
0,90%
0,94%
0,62%
0,80%
19,16%

0,99%
0,65%
0,97%
1,12%
0,81%
0,75%
0,71%
0,97%
0,72%
0,69%
0,84%
0,70%
1,06%
0,58%
0,77%
0,72%
1,14%
0,75%
0,84%
0,89%
0,93%
0,62%
0,79%
19,01%

COFACE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SOCIETE GENERALE SA
SOITEC SA RGPT

24.000
550
2.300
12.500
1.900

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

12,53
727,00
172,46
30,21
215,20

300.720,00
399.850,00
396.658,00
377.562,50
408.880,00
1.883.670,50

0,68%
0,90%
0,90%
0,85%
0,92%
4,25%

0,68%
0,90%
0,89%
0,85%
0,92%
4,24%

BMW AG
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS
PUMA AG
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.

3.600
10.500
3.000
750

EUR
EUR
EUR
EUR

88,49
40,76
107,50
595,20

318.564,00
427.980,00
322.500,00
446.400,00
1.515.444,00

0,72%
0,97%
0,73%
1,01%
3,43%

0,72%
0,96%
0,72%
1,00%
3,40%

ASML HOLDING NV
CNH INDUSTRIAL NV
IMCD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

500
24.000
1.900
10.000

EUR
EUR
EUR
EUR

706,70
17,07
194,70
30,14

353.350,00
409.680,00
369.930,00
301.350,00
1.434.310,00

0,80%
0,93%
0,84%
0,68%
3,25%

0,79%
0,92%
0,83%
0,68%
3,22%

ABB LTD REG SHS
LONZA GROUP (CHF)
ROCHE HOLDING LTD

13.400
450
1.100

CHF
CHF
CHF

34,90
761,60
379,10

451.343,92
330.762,92
402.461,03
1.184.567,87

1,02%
0,75%
0,91%
2,68%

1,02%
0,74%
0,90%
2,66%

1.400
2.600

USD
USD

414,55
202,03

510.349,98
461.904,68
972.254,66

1,15%
1,05%
2,20%

1,14%
1,04%
2,18%

70.000
22.000

AUD
AUD

11,47
28,22

513.313,94
396.918,45
910.232,39

1,16%
0,90%
2,06%

1,15%
0,89%
2,04%

2.700

EUR

168,70

455.490,00

1,03%

1,02%

Verenigde Staten

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Zwitserland

ACCENTURE - SHS CLASS A
TRANE TECH - REGISTERED SHS

Ierland

IGO NL
OZ MINERALS

Australië

ACKERMANS AND VAN HAAREN
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Valuta

Hoeveelheid op
31.12.21

Koers
in valuta

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
432.000,00
0,98%
887.490,00
2,01%

%
NettoActief
0,97%
1,99%

Evaluatie
(in EUR)

1.000

EUR

432,00

CARNIVAL PLC
HALMA PLC

15.000
12.000

GBP
GBP

13,84
32,00

247.189,14
457.360,65
704.549,79

0,56%
1,04%
1,60%

0,55%
1,03%
1,58%

ENI SPA
INTERPUMP GROUP

30.000
5.000

EUR
EUR

12,22
64,45

366.600,00
322.250,00
688.850,00

0,83%
0,73%
1,56%

0,83%
0,72%
1,55%

ALIBABA GROUP
SEA -A- ADR REPR1 SHS

2.600
2.000

USD
USD

118,79
223,71

271.591,63
393.440,03
665.031,66

0,61%
0,90%
1,51%

0,61%
0,88%
1,49%

OMRON CORP
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD

3.400
2.100

JPY
JPY

11.460,00
19.920,00

297.539,03
319.439,80
616.978,83

0,67%
0,73%
1,40%

0,67%
0,71%
1,38%

ICICI BANK ADR REPR.2 SHS

20.000

USD

19,79

348.047,84
348.047,84

0,79%
0,79%

0,78%
0,78%

INDUTRADE AB

12.800

SEK

277,20

344.615,38
344.615,38

0,78%
0,78%

0,77%
0,77%

GLOBANT REG SHS

1.200

USD

314,09

331.435,10
331.435,10

0,75%
0,75%

0,74%
0,74%

APTIV PLC

2.000

USD

164,95

290.098,49
290.098,49

0,66%
0,66%

0,65%
0,65%

21.243.281,59

48,09%

47,68%

5,61%
3,28%
8,89%

5,55%
3,25%
8,80%

8,89%

8,80%

1,81%
0,98%
0,91%
1,55%
2,36%
7,61%

1,79%
0,97%
0,90%
1,53%
2,36%
7,55%

7,61%

7,55%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

8,38

0,00%

0,00%

7.285.680,83

16,50%

16,35%

2,68%
5,56%
5,56%
13,80%

2,66%
5,52%
5,51%
13,69%

13,80%

13,69%

2,93%
3,01%
3,34%
1,87%
11,15%

2,90%
2,98%
3,31%
1,86%
11,05%

België

Verenigd Koninkrijk

Italië

Kaaiman Eilanden

Japan
Indië

Zweden

Luxemburg
Jersey

AANDELEN
ISHARES IV ISHARES CHINA CNY BOND UCITS
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF
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500.000
300.000

USD
EUR

5,63
4,83

OBLIGATIES-ICB'S
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT
ISHARES STOXX EUR 600 HEALTH CARE (DE)
ISHARES STOXX EUR 600 IND G&S
LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE
L&G CYBER SEC
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2.473.575,45
1.448.880,00
3.922.455,45

0,02%
0,08%

3.922.455,45
75.000
4.000
5.000
40.000
47.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10,64
108,14
80,32
17,09
22,29

AANDELEN-ICB'S

797.700,00
432.560,00
401.600,00
683.680,00
1.047.677,00
3.363.217,00

0,02%
0,05%
0,10%
0,26%
0,03%

3.363.217,00

KAM GLB DIVER B EUR

1
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EUR

10,74

GEMENGDE-ICB'S

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

8,38
8,38

0,00%

ANDERE EFFECTEN
EVLI SHORT CORPORATE BONDIB CAP
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
PIMCO GLB INVR SR DIV INM -INS HDG- EUR
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11.168
20.000
131.000

EUR
EUR
EUR

106,16
122,82
18,73

OBLIGATIES-ICB'S
FUNDSMITH EQUITY -I- GBP
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I EUR
LAZARD CONV GL A 3D ACT.-A- 3 DECIMALES
MSIF GL OPP -Z- CAP
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1.185.612,83
2.456.400,00
2.453.630,00
6.095.642,83

0,07%
0,04%
0,02%

6.095.642,83
160.000
55.000
750
6.400
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GBP
EUR
EUR
USD

6,78
24,17
1.963,73
146,93

1.292.539,30
1.329.075,00
1.472.797,50
826.901,16
4.921.312,96

0,00%
0,04%
0,03%
0,00%

VALUE & DYNAMIC

MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND
Benaming

GEMEQUITY FCP-I-FD

Richtlijn 2009/65/EG - Niet geregistreerd bij de FSMA

Hoeveelheid op
31.12.21

Valuta

4.000

EUR

Koers
in valuta
238,86

AANDELEN-ICB'S

% in het
%
bezit van Portefeuille
de ICB
955.440,00 0,06%
2,16%
955.440,00
2,16%

Evaluatie
(in EUR)

13,31%

13,19%

4,73%
3,57%
8,30%

4,69%
3,54%
8,23%

3.667.217,16

8,30%

8,23%

ICB'S MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN
DEELNEMING

15.639.612,95

35,41%

35,11%

TOTAAL PORTEFEUILLE

44.168.575,37

100,00%

99,14%

MC PATR -R- CAPITALISATION
VARENNE GLOBAL P EUR
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5.876.752,96

%
NettoActief
2,14%
2,14%

15.750
10.000

EUR
EUR

GEMENGDE-ICB'S

CACEIS

EUR

Banktegoeden op zicht
DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN

132,59
157,89

2.088.317,16
1.578.900,00
3.667.217,16

2,87%
0,27%

392.542,06
392.542,06

0,88%
0,88%

392.542,06

0,88%

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN

85.872,43

0,19%

ANDERE

-96.890,35

-0,22%

TOTAAL NETTO-ACTIEF

44.550.099,51

100,00%

10.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille)
Per land

Australië
België
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Indië
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
TOTAAL

2,06%
6,74%
5,32%
2,68%
13,34%
25,36%
0,79%
1,56%
1,40%
0,66%
1,51%
8,18%
3,25%
4,52%
19,17%
0,78%
2,68%
100,00%
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Per sector

Automobielindustrie
Banken en financiële instellingen
Beleggingsvennootschappen
Bouw van machines en toestellen
Bureaubenodigdheden en computers
Chemie
Distributie en detailhandel
Diverse diensten
Diverse handelsmaatschappijen
Edelstenen en metalen
Elektronica en halfgeleiders
Elektrotechniek en elektronica
Energie en water
Farmaceutische en cosmetica-industrie
Holdings en financiële maatschappijen
Horeca
Internet en Internetdiensten
Petroleum
Steenkoolindustrie
Textiel en kleding
Volksgezondheids- en sociale diensten
TOTAAL

1,38%
2,54%
51,91%
5,48%
1,13%
2,88%
1,45%
1,77%
0,84%
1,16%
6,94%
2,99%
1,73%
4,64%
4,38%
0,56%
4,05%
0,83%
0,90%
1,64%
0,80%
100,00%

10.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR)
Omloopsnelheid
Aankopen
Verkopen

3.665.754,00
4.350.628,34

59.641.790,15
23.385.283,07

VOLLEDIG
BOEKJAAR
63.307.544,15
27.735.911,41

Totaal 1

8.016.382,34

83.027.073,22

91.043.455,56

Inschrijvingen
Terugbetalingen

552.845,04
1.055.586,55

36.842.852,49
46.812,88

37.395.697,53
1.102.399,43

Totaal 2

1.608.431,59

36.889.665,37

38.498.096,96

Referentiegemiddelde van het totale
netto-vermogen

5.998.359,88

37.104.710,49

21.806.505,27

106,83%

124,34%

240,96%

1ste HALFJAAR

Omloopsnelheid

2de HALFJAAR

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.

10.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Periode

Jaar

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(EUR)

Evolutie van het aantal aandelen in omloop

Inschrijvingen
Kap.

Terugbetalingen

Dis.

Kap.

Einde periode

Dis.

Kap.

Dis.

Inschrijvingen
Totaal

Netto-inventariswaarde
Einde periode (in EUR)

Terugbetalingen

Kap.

Dis.

Kap.

Dis.

van het compartiment

van één aandeel
Kap.

Dis.

2019

5.466

1.381

21.316

352

51.923

3.364

55.287

687.947,77

112.661,77

2.663.927,62

33.617,78

7.031.361,95

130,20

2020

782

781

13.595

510

39.110

3.635

42.746

107.193,24

66.390,42

1.816.077,58

40.717,55

6.215.552,70

150,29

92,85

2021

214.052

1.257

7.010

180

246.152

4.712

250.864

37.265.667,97

130.029,56

1.084.152,83

18.246,60

44.550.099,51

178,92

108,18
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10.4.5. Rendementen
* 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.
* 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):

Jaarlijks rendement
Kapitalisatie

19
20

21.9

Benchmark*

15.4
2020

11.3

2019

4.9

4.9

5.9
3.6

5.00%

15.8

2013

7.3

2012

10.00%

10.6

13.4
9.1

11.8
8.9

15.00%

15.3

20.00%

-0.4

0.00%

-4.3

-5.00%

-8.3

-10.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2021

(*) Samengestelde Benchmark: “MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR)” (70%), “JP Morgan Government
Bond Index Total Return Maturity 7-10 years (uitgedrukt in EUR)” (10%), “Iboxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in
EUR)” (10%) en "Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt in USD)* (10%).

* Tabel met de historische rendementen (actuariële rendementen) :

Kapitalisatie
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

Deelbewijs

Benchmark

19,05%
(in EUR)

19,97%
(in EUR)

16,74%
(in EUR)

15,19%
(in EUR)

10,18%
(in EUR)

8,85%
(in EUR)

8,20%
(in EUR)

9,74%
(in EUR)

* 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) =
met
P (t; t+n)
NIW t+n
NIW t
n

([(NIW t+n) / (NIW t)] ^ (1/n)) - 1
de prestatie van t tot t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+n
de netto-inventariswaarde per aandeel op t
de huidige periode
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10.4.6. Kosten
Lopende kosten
- Kapitalisatie-aandeel (BE0935044611) : 2,40%
- Distributie-aandeel (BE0935045626) : 2,61%
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. 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.

10.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
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

13-07-21

VALUE & DYNAMIC

31.720,00

13-08-21

VALUE & DYNAMIC

11.115,00

17-09-21

VALUE & DYNAMIC

11.107,20

NOTA 2 - Andere opbrengsten
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat voornamelijk de compensatie in verband met Trent en Amira.
NOTA 3 - Performance fees
De rubriek « IV.D.a. Financieel beheer » van de resultatenrekening bevat een bedrag van 30,00 EUR voor de performance fees:
Klasse R : 30,00 EUR (0,00% op het totale netto-actief van deze klasse).
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.
NOTA 6 - Bezoldigingen van de commissaris
Conform artikel 3:65, § 2 en 4 van het wetboek der vennootschappen en verenigingen, melden we u dat de commissaris en de
personen met wie hij professioneel samenwerkt, honoraria hebben aangerekend zoals vermeld hieronder:
Bezoldiging van de commissaris(sen): 3.650,00 EUR Excl. BTW.
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de
commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten (2021): 700,00 EUR Excl. BTW.
NOTA 7 - ESG-beleid en energietransitie
Het fonds wordt beheerd volgens een beleggingsproces dat ESG-factoren integreert, maar niet noodzakelijkerwijs ESG-kenmerken
bevordert, of geen specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen heeft, in de zin van artikel 6 van de SFDR. Investeringen in de
onderliggende waarden van dit fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake ecologisch duurzame
economische activiteiten.
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