
GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte 

informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit 

Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds 

wenst te beleggen.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund is een subfonds van Liontrust Global Funds plc. De beheermaatschappij is 

Bridge Fund Management Limited. Dit document is gebaseerd op de B1 USD Accumuleren kapitalisatie aandelen categorie (ISIN: 

IE00BK7ZBC60), dat is de representatieve aandelenklasse voor alle aandelenklassen die in dit document worden vermeld.

DOCUMENT MET 

ESSENTIËLE 

BELEGGERSINFORMATIE

Doelstelling

■ Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te bereiken op de lange termijn (vijf jaar of
meer) door beleggingen in duurzame effecten, die voornamelijk bestaan uit 
wereldwijde aandelen.

Beleid

■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van MSCI World (de 
"benchmark") omdat de benchmark wordt gebruikt voor 
prestatievergelijkingsdoeleinden. Enkele van de effecten van het fonds kunnen 
onderdeel zijn van en kunnen gelijke wegingen hebben als de benchmark. De 
benchmark wordt echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds
te bepalen of als prestatiedoelstelling. Het fonds kan volledig worden belegd in 
effecten die geen deel uitmaken van de benchmark.

■ Doorgaans zal ten minste 90% van het fonds worden belegd in de aandelen van 
wereldwijde bedrijven, met maximaal 10% in obligaties en contanten.

■ Het fonds zal enkel beleggen in bedrijven die voldoen aan vastgestelde ethische
overwegingen en zullen profiteren van verbeteringen in milieunormen en een 
verschuiving naar een duurzamer economisch systeem.

■ Hoewel het fonds voornamelijk zal beleggen in bedrijven uit ontwikkelde markten, kan 
het ook tot 20% beleggen in effecten uit opkomende markten.

■ Onder normale omstandigheden zal het fonds ernaar streven een gediversifieerde
portefeuille aan te houden, hoewel de beleggingsadviseur soms kan besluiten een 
meer geconcentreerde portefeuille aan te houden, en het is mogelijk dat een 
aanzienlijk deel van het fonds kan worden belegd in liquide middelen.

■ Het fonds zal naar verwachting onder normale omstandigheden geen blootstelling 
hebben aan derivaten (contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte 
toekomstige prijsbewegingen van een onderliggend bezit), maar kan deze soms 
gebruiken voor beleggingen, efficiënt portefeuillebeheer en voor hedging-doeleinden, 
waaronder het verkrijgen van belichting op financiële indexen.

■ Alle inkomsten uit beleggingen van het fonds kunnen ofwel aan u worden uitbetaald of 
opnieuw in het fonds worden belegd. Voor de B1 USD Accumulating-klasse worden alle
inkomsten herbelegd.

Aanbeveling

■ Dit Fonds kan ongeschikt zijn voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar 
terug te trekken. 

Kopen

■ U kunt dagelijks aandelen kopen of verkopen (maar niet in het weekend of op 
feestdagen). Bestellingen moeten uiterlijk om 11.59 uur (Ierse tijd) zijn ontvangen om 
te worden uitgevoerd op het waarderingspunt van middernacht. Meer informatie is te
vinden op www.liontrust.co.uk.

Beleggingsproces

■ Het proces begint met een thematische benadering voor het identificeren van de 
belangrijkste trends die de toekomst van de wereldeconomie vormgeven. We 
beleggen momenteel in drie transformatieve trends (efficiënter gebruik van bronnen; 
verbeterde gezondheid en grotere veiligheid en veerkracht) en 20 thema's binnen deze
trends zoals technologische en medische verbeteringen.

■ Het team belegt in goed geleide bedrijven die met hun producten en exploitatie
profiteren van deze transformatieve veranderingen.

■ Alhoewel thema's aan de basis liggen van beleggingsinitiatieven, zijn er nog drie
andere criteria waar alle mogelijke participaties aan moeten voldoen:

– Bredere duurzaamheid van het bedrijf: hoewel een bedrijf binnen een thema zeer 
actief kan zijn, moet het team controleren hoe duurzaam de rest van de 
activiteiten zijn. 

– Zakelijke basisprincipes: het team beoordeelt het vermogen van een bedrijf om
hoge rendementen te genereren op het eigen vermogen. Dit is inclusief een 
analyse van de concurrentie van het bedrijf en de veerkracht van de 
bedrijfsvoordelen ten opzichte van die van de concurrentie.

– Financiële modellen en waardebeoordeling: Deze informatie wordt gebruikt om
financiële modellen op te stellen met de verwachte opbrengsten, marges en 
toename in inkomsten van het bedrijf voor de komende vijf jaar.

■ Een van de belangrijkste onderscheidende factoren van het team is het feit dat alle 
duurzame elementen in één team zijn geïntegreerd. Elk teamlid is verantwoordelijk 
voor alle financiële en ESG-aspecten (Ecologisch, sociaal en governance) die verband
houden met een beleggingsbeslissing. Dit betekent dat het team contact heeft met 
ondernemingen over een breed scala aan onderwerpen die verband houden met de 
fasen in hun proces, waaronder screeningscriteria, duurzame beleggingsthema's en 
bedrijfsspecifieke ESG-vraagstukken.

■ Ten minste 90% van de beleggingen van het fonds wordt beoordeeld aan de hand van
de duurzaamheidscriteria van het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel 

Lager risico Hoger risico
Meestal lagere opbrengsten Meestal hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7 

■ De Synthetische Risico- en Opbrengstindicator (SRRI) is gebaseerd op historische 
gegevens en is geen betrouwbare indicatie om het toekomstige risicoprofiel van het 
Fonds mee te meten.

■ De SRRI blijft niet gegarandeerd gelijk en kan in de tijd variëren.

■ De laagste categorie (1) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.

■ De risico- en opbrengstcategorie van het Fonds is berekend met de door de Europese 
Commissie bepaalde methode. Zij is gebaseerd op het percentage waarmee de waarde
van het Fonds of een representatief fonds of index in het verleden is gestegen en 
gedaald.

■ Het fonds valt onder categorie 6, voornamelijk vanwege de blootstelling aan 
Wereldwijde aandelen.

■ De SRRI kan niet volledig rekening houden met de volgende risico's:

– een bedrijf kan falen waarmee de waarde ervan binnen het fonds daalt;

– internationale investeringen lopen een hoger valutarisico. Ze worden 
gewaardeerd in relatie tot hun lokale valuta-eenheid, die meer of minder waard 
kan worden in vergelijking met de valuta-eenheid van het fonds.

■ Het fonds kan, onder bepaalde omstandigheden, beleggen in derivaten, maar het is 
niet de bedoeling dat het gebruik ervan de volatiliteit wezenlijk zal beïnvloeden. 
Derivaten worden gebruikt als bescherming tegen schommelingen van valuta's, 
kredieten of rentepercentages of voor beleggingsdoeleinden. Het risico bestaat dat 
verliezen ontstaan op derivate posities of dat de tegenpartijen hun verplichtingen bij 
transacties niet nakomen. Het gebruik van derivaten kan hefboomwerking creëren en
kan leiden tot een mogelijk grotere volatiliteit of fluctueringen in de netto 
inventariswaarde van het fonds. Een relatief kleine verandering in de waarde van de 
onderliggende belegging van een derivaat kan een grotere impact hebben, positief of 
negatief, op de waarde van een fonds dan wanneer de onderliggende belegging zou 

worden aangehouden. Het gebruik van derivaatcontracten kan ondersteunend zijn om 
de volatiliteit van het fonds door zowel stijgende als dalende markten te beheersen 
door ons in te dekken tegen algemene marktschommelingen.

■ Het fonds kan van tijd tot tijd te maken krijgen met liquiditeitsbeperkingen. De marge
tussen de prijs waartegen u aandelen koopt en verkoopt geeft de minder liquide aard 
weer van de onderliggende participaties.

■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De
afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het 
rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.

■ In buitengewone omstandigheden kan het fonds meer contanten aanhouden die bij 
verscheidene krediettegenpartijen worden gedeponeerd (bv. internationale banken).
Er ontstaat een kredietrisico wanneer één of meerdere van deze tegenpartijen de 
gedeponeerde contanten niet kan teruggeven.

■ Tegenpartijrisico: elk derivaatcontract, inclusief FX-hedging, kan een risico vormen als
de tegenpartij faalt.

■ ESG-risico: De beschikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de ESG-informatie 
van externe partijen kan beperkt zijn. Ook kunnen er, gezien de ontwikkelingen in ESG-
factoren, verschillen optreden in de manier waarop diverse externe gegevensproviders
de ESG-factoren beoordelen.

■ Voor alle informatie over de risico's van het fonds raadpleegt u de prospectus, die u bij
Liontrust kunt opvragen (adres bovenaan) of online op www.liontrust.co.uk.
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Bridge Fund Management Ltd kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen informatie die misleidend, incorrect of 
niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van de prospectus van het fonds. Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat per 31 augustus 

2022.

Kosten voor dit Fonds 

■ De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, 
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten 
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding Geen

■ Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden 
voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten
Categorieën A8 EUR Inc, B8 USD Acc, C8 
GBP Acc, D8 CHF Acc: 0,63%

Categorieën A1 EUR Acc, B1 USD Acc: 
1,63%

Categorieën B5 USD Acc, C5 GBP Acc: 
0,88%

■ De instap- en uitstapvergoedingen die getoond worden zijn maximumcijfers. In 
sommige gevallen betaalt u wellicht minder - u kunt hierover advies inwinnen 
van uw financiële adviseur of fondsenplatform indien u geen gebruik maakt van 
een financieel adviseur.

■ Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op uitgaven voor het jaar dat 
op 30 juni 2022. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Hierbij zijn niet 
inbegrepen:

– portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een door de icbe
betaalde instap/uitstapvergoeding bij de aanschaf of verkoop van 
verkoopeenheden/aandelen in een andere instelling voor collectieve 
belegging.

■ Voor meer informatie over kosten verwijzen we naar de paragraaf Kosten en 
Uitgaven van het prospectus van het Fonds, dat elektronisch beschikbaar is op 
www.liontrust.co.uk.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Geen

In het verleden behaalde resultaten 

■ Prestaties uit het verleden zijn geen richtlijn voor
toekomstige prestaties. De berekening is gebaseerd
op de herbelegging van de eventueel uit te keren 
rendementen van het fonds. De prestaties uit het 
verleden die in de grafiek worden getoond, houden 
rekening met alle kosten, met uitzondering van 
instap- en uitstapkosten.

■ De lanceringsdatum van het fonds is 12 november 
2019.

■ De lanceringsdatum van de B1 USD Acc is 12 
november 2019. 

■ De basisvaluta van het Fonds is de US dollar.

Praktische informatie 

Beheerder en vergunning Dit fonds is een subfonds van Liontrust Global Funds plc., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en 
gescheiden passiva tussen subfondsen. Bridge Fund Management Limited is geautoriseerd in Ierland en valt onder de regelgeving 
van de Centrale Bank van Ierland. Het fonds is ook erkend in verschillende Europese staten en het Verenigd Koninkrijk. Meer 
details betreffende de lijst van landen waar dit fonds geregistreerd is voor verkoop, kunnen worden opgevraagd bij Liontrust 
Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Bewaarder De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Beleggingsadviseur Liontrust Investment Partners LLP. 

Verdere informatie Informatie voor Zwitserse beleggers 
De oprichtingsakte en statuten, de prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, evenals de jaarverslagen en, 
indien van toepassing, de halfjaarlijkse verslagen zijn voor geïnteresseerden gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger 
en het betaalkantoor in Zwitserland: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 
Zurich.
De prospectus, de oprichtingsakte en statuten van het bedrijf, de regelgeving van UCITS en de Central Bank UCITS, de 
beleggingsinformatie en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar bij Liontrust Global Funds Plc. Ze zijn ook 
elektronisch verkrijgbaar op www.liontrust.co.uk.

Belasting De Ierse belastingwetgeving kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. 

Fondsprijzen en overige informatie De meest recente gepubliceerde Fondsprijs is verkrijgbaar bij Liontrust Investment Partners LLP op www.liontrust.co.uk of schrijf 
naar 2 Savoy Court, Londen WC2R 0EZ, of bel +44 (020)207 7412 1777 tijdens werkuren (9.00 – 17.30).

De B1 USD Acc-Categorie is de representatieve aandelenklasse voor alle aandelenklassen die in dit document worden vermeld en 
die beschikbaar zijn zoals beschreven in het prospectus.

Rechten om tussen subfondsen te 

veranderen

Beleggers mogen kosteloos tussen andere subfondsen van de Liontrust Global Funds plc veranderen. Gegevens hierover vindt u in 
het prospectus.

Beloning Details over het huidige vergoedingsbeleid van de beheermaatschappij worden online gepubliceerd op 
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services. Dit omvat de beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en 
voordelen aan werknemers worden toegekend en informatie over de remuneratiecommissie. De beheermaatschappij verstrekt op 
verzoek kosteloos een afschrift op papier.
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