КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ
В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна
цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането
в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната
инвестиция.

Water
Подразделение на KBC Eco Fund
Classic Shares: BE0175479063 (ISIN-код за дяловете с капитализирана доходност), BE0175478057 (ISIN-код за дяловете с разпределяема
доходност)

Управлявано от KBC Asset Management NV

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
KBC Eco Fund Water има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране във
водния сектор, като могат да се вземат предвид всички региони.
Фондът инвестира активите си максимално в акции на компании, които работят в
рамките на този сектор по социално отговорен начин*.
Тези компании реализират значителна част от оборота си, като предлагат продукти
и услуги, свързани с водния сектор.
Фондът инвестира в социално отговорни активи.
За да се гарантира социално отговорният характер* на този фонд, компаниите се
подлагат на двойна проверка.
За тази цел специализиран проучвателен екип от KBC Asset Management работи
съвместно с независими експерти. От една страна, фондът не може да инвестира в
активи, които са изключени въз основа на редица критерии за изключване, отнасящи
се, между другото, до индустриите, свързани с тютюн, хазарт, оръжия, кожени
изделия и екзотични кожи, развлечения за възрастни.
От друга страна, съвкупността от компании, които работят във водния сектор по
социално отговорен начин, могат да бъдат проучвани. Това включва например
следните стопански дейности: съоръжения за водоснабдяване и канализация,
технологии за пречистване на вода и консултантски услуги за управление на
околната среда. Компании, които съсредоточават поне 50 % от дейността си върху
тази цел или които са пазарни лидери в съответната(ите) област(и), отговарят на
условията за участие в тази съвкупност от компании, при условие че тези дейности
представляват значителна част от техния оборот. Можете да намерите повече
информация в „Избрана стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта и
наwww.kbc.be/documentatie-beleggen Политика за изключване при фондовете за
социално отговорно инвестиране.

KBC Eco Fund Water може да използва деривативни продукти* в ограничена степен.
От една страна, това ограничение предполага, че деривативните продукти могат да
бъдат използвани за постигане на инвестиционните цели (например да се увеличи
или намали експозицията на един или повече пазарни сегменти в рамките на
инвестиционната стратегия). От друга страна, деривативните продукти могат да
бъдат използвани за премахване на чувствителността на портфейла към пазарните
фактори (като хеджирането на валутен риск).
Мениджърът може в значителна степен да използва деривати, свързани с активи,
емитирани от емитенти, които не са социално отговорни.
Фондът се управлява активно, без да се визира бенчмарк.
Валутата на фонда е евро.
Имате право да изберете между дялове с капитализирана доходност или дялове с
разпределяема доходност. Ако изберете дялове с капитализирана доходност,
фондът ще реинвестира всеки получен доход по начина, посочен в проспекта. Ако
изберете дялове с разпределяема доходност, фондът може да ви изплати част или
целия получен доход, на времеви интервали, посочени в проспекта (за повече
подробности, вижте раздел „Видове дялове и такси и разходи“ от информацията за
този под-фонд в проспекта).
Поръчките за дялове на фонда се изпълняват ежедневно (за повече подробности,
вижте раздела „Информация относно търговията с дялове“ от информацията за
този под-фонд в проспекта).

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА
Нисък риск

По-ниска очаквана доходност
доходност

Висок риск

По-висока очаквана

Тази стойност се основава на данни за минали периоди, които може да
не са надежден показател за профила на риска и доходността в бъдеще.
Индикаторът за риска и доходността се оценява редовно и
следователно, може да се покачва или спада.
Най-ниската стойност не означава, че инвестицията е напълно
безрискова. Независимо от това, стойността показва, в сравнение с повисоките стойности, че този продукт обикновено осигурява по-ниска, но
по-предвидима доходност. Стойността дава индикация, както за
доходността, която фондът може да генерира, така и за нивото на риск.
Колкото е по-висока стойността, толкова по-голяма е потенциалната
доходност, но е и по-трудно тази възвръщаемост да се предвиди. Може
дори да понесете загуба.
Стойността е изчислена от гледна точка на инвеститора, в eвро.

Защо този фонд има индикатор на риска и доходността от
6та степен ?
6-та степен е типична за фонд, инвестиращ в акции и показва, че
фондът е силно чувствителен към пазарите. Действително акциите не
осигуряват гарантирана възвръщаемост и стойността им може да се
колебае рязко.
Инвестиция в този фонд включва също така :
- Висока ниво на Валутен риск: тъй като има инвестиции в ценни книжа,
които са деноминирани във валути, различни от еврото, има
вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от
движенията на валутните курсове.
- Умерен ниво на Концентрационен риск: има концентрация на
инвестиции в акции на компании, които работят по социално
отговорен начин в областта на водите.
- Умерен ниво на Ликвиден риск: тъй като ще се инвестира в тема,
която може да включва компании с по-ниска пазарна капитализация,
съществува риск дадена позиция да не може да бъде продадена
бързо на разумна цена.
Няма защита на капитала.

ТАКСИ
Посочените такси, наред с други разходи, се използват за покриване на разходите за управление на фонда, включително разходите за маркетинг и
предлагане. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията ви. Допълнителна информация относно таксите можете да
намерите в раздел „Видове дялове и такси и разходи” в информацията относно този под-фонд в проспекта.
Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията
Такси за записване
3,00%
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от средствата Ви, преди да се
Такси за обратно
5,00% при обратно изкупуване в инвестират или преди да бъдат платени приходите от инвестицията. В някои случаи плащате
по-малко. Mоже да получите повече информация за актуалните такси за записване и обратно
изкупуване
рамките на един месец от
изкупуване на дялове на фонда от Вашия финансов консултант или дистрибутор.
записване във фонда
Ако желаете да замените притежаваните от вас дялове в този под-фонд* с дялове от друг
При прехвърляне от
под-фонд, ще заплатите такса, състояща се от Таксата за обратно изкупуване за стария подедин под-фонд в друг
фонд и Таксата за записване за новия под-фонд (за повече информация вижте раздела
„Видове дялове и такси и разходи” в информацията относно този под-фонд в проспекта).
Такси, поемани от фонда в рамките на една година
Текущи такси
1,86%
Посочената тук стойност за текущите разходи представлява прогнозна оценка на разходите,
тъй като възнаграждението за управлението на инвестиционния портфейл е променено на 2
Май 2022 г. Годишният доклад за всяка финансова година съдържа подробна информация
за точно направените разходи. Тези данни не отчитат разходите за транзакции, освен когато
фондът при инвестиране в дялове на други фондове заплаща такси за включване и
напускане и които могат да варират от година на година.
Такси, поемани от фонда при определени условия
Такса за постигнати
Няма
резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ
Графиката показва информация за яловете с
капитализирана доходност..
Постигнатите в миналото резултати не представаса
сигурен индикатор за бъдещата възвръщаемост.
Изчислението на постигнатите в миналото резултати
взема предвид всички разходи и такси, с изключение на
данъците и таксите за записване и обратно изкупуване.
Година на стартиране: 2000
Валута: евро

2012
22,5%

2013
25,1%

2014
13,0%

2015
7,5%

2016
15,5%

2017
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2018
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2019
32,9%

2020
4,8%

2021
36,3%

възвръщаемостта на фонда Ежегодно

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Банка депозитар на KBC Eco Fund е KBC Bank NV.
Можете да получите безплатно копие от проспекта, последните годишни и
шестмесечни отчети , на нидерландски или на английски език, от всеки клон
или дистрибутор на финансовите услуги KBC Bank NV или KBC Asset
Management NV (Havenlaan 2, B-1080 Brussel) ) или на следната интернет
страница: www.kbc.be/kiid. Можете да намерите последно обявената нетна
стойност на активите* на адрес www.beama.be.
Можете да прочетете цялата друга практическа информация: www.kbc.be/
kiid. Актуална информация относно политиката за възнагражденията (както
е описана в проспекта под наименование „Управляващо дружество“) може
да бъде намерена на www.kbc.be/investment-legal-documents (Политика за
възнагражденията) и могат да бъдат получени безплатно от всички клонове
на дружеството за финансови услуги KBC Bank NV. Прилага се белгийското
данъчното законодателство. Това може да повлияе върху индивидуалното
Ви данъчно състояние.
KBC Asset Management NV може да бъде подведено под отговорност
единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация,
само ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със
съответните части от проспекта на KBC Eco Fund .

Този документ, съдържащ ключова информация за инвеститорите, описва
Water, под-фонд на инвестиционно дружество от отворен тип (bevek)*,
съгласно белгийското законодателство KBC Eco Fund. Това инвестиционно
дружество от отворен тип
(bevek)* отговаря на изискванията на
Директивата за ПКИПЦК V (UCITS V Directive). Проспектът и периодичните
отчети се изготвят за всяка колективна инвестиционна схема.
Всеки под-фонд на KBC Eco Fund трябва да се разглежда като отделен
субект. Вашите права като инвеститор са ограничени до активите на подфонда. Задълженията на всеки отделен под-фонд са за сметка само на
активите на този под-фонд..
Можете да замените своята инвестиция в дялове в този под-фонд за
дялове в друг под-фонд. За допълнителна информация относно това, вижте
раздела „Информация относно търговията с дялове“ в информацията,
отнасяща се до този под-фонд.
Този фонд е получил разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от
белгийския Орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and
Markets Authority).
Управляващото дружество KBC Asset Management NVе получило
разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от страна на белгийския
Орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets
Authority).
Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 2 Май
2022.
*виж речника на термините в ключовата информация за инвеститорите
в приложението или на адрес: www.kbc.be/kiid

