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Global Evolution Funds 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Registered office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg No. B 157.442 

(the “Fund”) 

 

 

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF: 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING MARKETS LOCAL DEBT 

 

 

All capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning ascribed to same 

in the prospectus. 

 

Luxembourg, August 2018 

 

Dear Shareholder, 

 

Pursuant to the articles of incorporation of the Fund (the "Articles") and to the chapter 

“Merger or Liquidation of Sub-Funds” of the Prospectus of the Fund, the Board of Directors 

of the Fund has decided to merge the sub-fund Global Evolution Funds – EM Local Debt (the 

“Merging Sub-Fund”) into the sub-fund Global Evolution Funds – Emerging Markets Local 

Debt (the “Receiving Sub-Fund”) by merging all the assets and liabilities of the Merging 

Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund, in accordance with the Chapter “Merger or 

Liquidation of Sub-Funds” of the Fund’s Prospectus (the “Merger”). 

 

1. Rationale of the Merger 

 

The Board of Directors of the Fund considers that the net assets value of each class of the 

Merging Sub-Fund, that was previously collectively at a level which allowed the Investment 

Manager of the Fund to fully implement the investment strategy of the Sub-Fund, has 

drastically decreased over time below the minimum level for the Merging Sub-Fund to be 

operated in an economically efficient manner. Consequently, the present net asset value level 

does not allow, any longer, the implementation of the investment strategy of the Sub-Fund. 

 

The Board of Directors of the Fund has identified the Receiving Sub-Fund as being the 

relevant Sub-Fund for the purpose of the Merger because: 

 

- The Merging Entities present broadly similar investment objectives and policies; 

- The Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund will have similar Share Classes; 

- The shareholders of the Merging Sub-Fund will benefit from a lower total expense 

ratio in the Receiving Sub-Fund as the total expense ratio is capped; 

- The Receiving Sub-Fund will offer a greater asset base which will impact favourably 

the total expense ratio of all Share Classes of the Receiving Sub-Fund; 

- The fees of the Receiving Sub-Fund will be lower than the fees of the Merging Sub-

Fund.  
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So, the Board of Directors considers that the Merger will be in the best interest of the 

shareholders of the Merging Entities, which are expecting to benefit from the potential 

increased scale of the investments in the Receiving Sub-Fund and/or additional operational 

efficiencies.  

 

2. The Merger 

 

In the context of the Merger, the assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be 

allocated to the Receiving Sub-Fund. 

 

 On the Effective Date, all assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will 

be transferred to the Receiving Sub-Fund. 

 

 Any accrued income relating to the Merging Sub-Fund and its Share Classes 

at the time of the Transaction will be accounted for an on-going basis after 

the Transaction in the net asset value per Share for the Receiving Sub-Fund 

and its Share Classes. 

 

 Shares in the Merging sub-fund will be cancelled, and Shareholders will be 

issued Shares in the Receiving Sub- Fund, which will be issued without 

charge, without nominal value and in registered form. As a result of the 

Merger, the Merging Sub-Fund shall, ipso jure, cease to exist and all Shares 

in issue shall be cancelled as result of the Merger. 

 

 The number of shares that Shareholders will be allocated in the Receiving 

Sub-Fund will correspond to the number of shares in the Merging sub-fund. 

Shareholders of the Merging Sub-Fund shall automatically be registered in 

the Fund’s shareholders register as shareholders of the Receiving Sub-Fund 

of the respective share class. 

 

 All outstanding liabilities of the Merging Sub-Fund will be determined on the 

Transfer Date. Generally, these liabilities comprise fees and expenses which 

have accrued and are or will be reflected in the net asset value per share. Any 

additional liabilities incurred after the Transfer Date will be borne by the 

Receiving Sub-Fund. 

 

Further details on the Receiving Sub-Fund are given in the current Prospectus of the Fund and 

in key investor information documents relating to Share Classes of such Receiving Sub-Fund, 

as published on www.globalevolutionfunds.com. 

 

Ernst & Young, the auditor of the Fund, will issue a report on the Merger (namely “Report of 

the Independent Auditor” relating to the proposed merger between GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS – EM LOCAL DEBT and GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING 

MARKETS LOCAL DEBT) which shall include a validation of the 1) the criteria adopted for 

the valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the Merger 

exchange ratio, 2) where applicable, the cash payment per unit and 3) the calculation method 

for determining the Merger exchange ratio. 

 

http://www.globalevolutionfunds.com/
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3. Merger Date 

 

The Merger will be effective on 4 October 2018 (the ”Effective Date”).  

 

The Transaction will not subject the Merging Sub-Fund or the Receiving Sub-Fund to taxation 

in Luxembourg.  Investors may however be subject to taxation in their tax domiciles or other 

jurisdictions where they pay taxes. 

 

As tax laws differ widely from country to country, we recommend that you consult your tax 

advisers as to the tax implications of the Transaction specific to your individual case. 

 

Shareholders are invited to consult their financial advisor for more information. 

 

4. Shareholder's Rights 

 

On the Effective Date, all Shareholders who have not requested redemption or conversion of 

their Shares up until the Cut-Off Point (as defined below) will receive an equal number of 

shares of the corresponding class of shares in the Receiving Sub-Fund (details of the shares 

you will receive in the Receiving Sub-Fund are set out in the table above in Appendix II.). The 

specific features of the relevant Share Classes of the Receiving Sub-Fund are set out in 

Appendix II. 

 

For the avoidance of doubt, Shareholders will continue to hold shares in a Luxembourg 

regulated investment company and will benefit from the general safeguards applicable to 

UCITS. 

 

Further, Shareholders may continue to participate and exercise their voting rights in 

shareholder meetings, request redemption and conversion of their shares on any dealing day as 

set out in the Receiving Sub-Fund's prospectus and articles of incorporation. 

 

Please refer to Appendix I for the principal differences between the Merging Sub-Fund and 

the Receiving Sub- Fund, as disclosed in the Prospectus. 

 

5. Cut-Off Point for dealing in the Merging Sub-Fund 

 

Subscriptions, redemptions or conversion of shares in the Merging Sub-Fund will be 

suspended/closed on 28 September 2018, after 12:00 pm (Luxembourg time).  

 

 

Shareholders of the Merging Sub-Fund who do not agree to the changes as described above 

may redeem or convert Shares into another Sub-Fund free of any charges until 28 September 

2018, before 12:00 pm (Luxembourg time). 

 

Such instruction must be received in writing by The Bank of New York Mellon S.A./N.V, 

Luxembourg Branch, acting as Registrar and Transfer Agent of the Fund, at the above address 

(or by fax to the attention of Transfer Agency, fax number: +352 24 52 42 10 by 28 

September 2018, before 12:00 pm (Luxembourg time), at the latest). 

 

After that date, redemptions and conversions of shares of the Merging Sub-Fund will be 

closed/suspended.  
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Any Shareholder of the Merging Sub-Fund who does not request a redemption or a conversion 

by 28 September 2018 before 12:00 pm (Luxembourg time) will have his/her/its shares 

exchanged for shares of the Receiving Sub-Fund, as described above.   

 

6. Additional Information 

 

Any legal, advisory or administrative costs associated with the preparation and the completion 

of the Merger will be borne by Global Evolution group.  

 

Availability of Documents 

 

Shareholders who wish to obtain a free copy of the Report of the Independent Auditor relating 

to the proposed merger, of the document concerning the Terms and Conditions of the Merger, 

of the statement made by the depositary of the Merging and the Receiving Sub-Funds on the 

Merger, of the new Prospectus of the Fund or having any question relating to the above 

changes should not hesitate to contact their financial advisor or the Registrar and Transfer 

Agent of the Fund at +352 24 52 57 08. 

 

The relevant KIIDs of the Receiving Sub-Fund are enclosed in Appendix III. You are strongly 

advised to read the KIIDs. 

 

Contact information 

 

If you have any questions or concerns about the Transaction, please contact the Registrar and 

Transfer Agent of the Fund at +352 24 52 57 08. 
 

 

 

The Board of Directors of Global Evolution Funds 

 

 



 

 

 

 

5 

 

Appendix I 

 

Similarities and differences between Sub-Funds 

 

 

The following table illustrates the similarities and the differences between the investment 

objectives and principles of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund: 

 

 GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS 

– EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS – EMERGING 

MARKETS LOCAL DEBT 

Category of Fund UCITS UCITS 

Fund Structure SICAV SICAV 

Domicile Luxembourg Luxembourg 

Regulator CSSF CSSF 

Management 

Company 
Global Evolution Manco Global Evolution Manco 

Investment 

Manager 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 

Depositary, Central 

Administration, 

Registrar and 

Transfer Agent 

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, Luxembourg Branch 

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, Luxembourg Branch 

Auditor Ernst & Young S.A. Ernst & Young S.A. 

Legal Advisor Elvinger, Hoss & Prussen Elvinger, Hoss & Prussen 

Investment objective 

and policy 

The investment objective of the 

Sub-Fund is to create returns by 

utilizing a diversified selection 

of investment opportunities 

within Emerging Markets Local 

Currency Debt. To achieve this 

objective the Investment 

Manager will mainly invest in a 

range of traditional transferable 

and listed debt securities issued 

in emerging markets local 

currency by emerging markets 

sovereigns, supra-nationals 

and/or multilaterals and in 

The investment objective of the Sub-

Fund is to create long term returns by 

investing in fixed income and 

currency instruments utilizing a 

diversified selection of strategies 

within emerging markets. 

 

The Sub-Fund invests at least 80% of 

its net assets in local currency 

denominated fixed income and 

currency instruments issued by 

emerging markets governments, 

sovereigns, supra-nationals, quasi- 

sovereign agencies and/or 
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currency instruments. 

 

Derivative instruments will 

mainly be used for hedging 

purposes. Derivatives may also 

be used for investment purposes 

to take currency risk. 

 

multilaterals. 

 

To achieve its investment objective, 

the Sub-Fund will invest in a range of 

primarily traditional transferable 

securities denominated in emerging 

markets domestic currencies and 

derivative financial instruments. 

 

Derivative financial instruments 

include currency forwards, non-

deliverable forwards, currency 

options and interest rate swaps. 

Derivative instruments are mainly 

utilized for hedging purposes and/or 

on an ancillary basis for investment 

purposes, efficient portfolio 

management and/or to manage foreign 

exchange risks. 

 

The Sub-Fund may purchase 

securities of various maturities but 

expects to maintain an average 

portfolio duration that normally varies 

within two years (plus or minus) of 

the duration of the benchmark. 

 

 

The Sub-Fund will not invest in asset 

backed or mortgage backed securities 

in order to achieve its objective. 

 

Main risks Factors 

 

Specific risks inherent with 

investing in the Sub-Fund are: 

changes in legislation, 

counterparty, credit and market, 

derivatives, liquidity and 

settlement, emerging market, 

currency, market crisis and 

governmental intervention, 

management and lower rated and 

higher yielding debt risks 

 

Specific risks inherent with investing 

in the Sub-Fund are: changes in 

legislation, counterparty, credit and 

market, derivatives, liquidity and 

settlement, emerging market, 

currency, market crisis and 

governmental intervention, 

management and lower rated and 

higher yielding debt risks 

 

Risk Management 

Method 

 

The Sub-Fund employs a relative 

Value at Risk approach to 

calculate global exposure. 

Reference portfolio for 

calculating relative Value at 

Risk: 

50% JP Morgan Emerging Local 

The Sub-Fund employs a relative 

Value at Risk approach to calculate 

global exposure. 

Reference portfolio for calculating 

relative Value at Risk: 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 
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Market Bond ELMI Plus 

Composite in EUR; 

50% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged"  

Leverage Level 

 

The expected level of leverage is 

250% of the Net Asset Value of 

the Sub-Fund, although it is 

possible that leverage might 

significantly exceed this level 

from time to time. The use of 

derivatives can have a major 

impact, either positive or 

negative, on the value of the 

Sub-Fund's assets. 

The above level of leverage has 

been calculated using the sum of 

notionals of the derivatives used. 

This percentage figure expresses 

by how much the Sub-Fund's 

portfolio would rise or fall if 

derivative 

positions were to be used. To 

determine the leverage 

percentage, the sum of notionals 

of the 

derivatives are calculated and 

compared with the Net Asset 

Value. 

The expected level of leverage is 

250% of the Net Asset Value of the 

Sub-Fund, although it is possible that 

leverage might significantly exceed 

this level from time to time. The use 

of derivatives can have a major 

impact, 

either positive or negative, on the 

value of the Sub-Fund's assets. The 

above level of leverage has been 

calculated using the sum of notionals 

of the derivatives used. This 

percentage figure expresses by how 

much the 

Sub-Fund's portfolio would rise or fall 

if derivative positions were to be 

used. To determine the leverage 

percentage, the sum of notionals of 

the derivatives are calculated and 

compared with the Net Asset Value. 

Investor Profile 

The Sub-Fund is suitable for 

medium to long-term investors 

seeking higher returns. Given the 

high level of risk involved, the 

Sub-Fund is only suitable for 

investors who have experience in 

investing in the instruments set 

out above and who are able to 

sustain significant medium-term 

loss. 

The Sub-Fund is suitable for medium 

to long-term investors seeking higher 

returns. Given the high level of risk 

involved, the Sub-Fund is only 

suitable for investors who have 

experience in investing in the 

instruments set out above and who are 

able to sustain significant medium-

term loss. 

Reference Currency EUR EUR 

Benchmark 

50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 

50% JPM GBI-EM Global 

Diversified TR (EUR) 

 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 

 

Investment horizon 3 years 3 years 

Cut-off time for 

subscriptions, 

12 noon (Luxembourg time) on 

the relevant Valuation Day 

12 noon (Luxembourg time) on the 

relevant Valuation Day 
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conversions and 

repurchases 

Registration 

Markets 

Luxembourg, Austria, Belgium, 

Finland, UK, Germany, 

Switzerland, Denmark, Spain, 

Sweden, France, Italy, 

Netherlands (only for EM Local 

Debt Class R EUR), Norway 

Luxembourg,  Finland 

Upcoming 

registration activity  
 

Countries to be notified with, in 

advance of the Effective Date are: 

 

Austria, Belgium, ,  UK, Germany, 

Switzerland, Denmark, Spain, 

Sweden, France, Italy Norway and the 

Netherlands (only for Emerging 

Market Local Debt Class R EUR) 
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Appendix II 

 

Similarities and differences between Share Classes within the Sub-Funds 

 

The following table illustrates the similarities and the differences between the Share Classes 

of the Merging Sub-Fund and of the Receiving Sub-Fund*: 

 

 

Sub-funds GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS   

- EM Local Debt 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS  

 - Emerging Markets Local 

Debt 

ISIN Code LU0616502455 LU0616502372 LU1405028983 LU1405031185 

Investors Type Retail Professional 

/Institutional 

Retail Professional 

/Institutional 

Share Class Name Class R Shares Class I Shares Class R Shares Class I Shares  

Currency EUR EUR EUR EUR 

Distribution Policy Accumulation Accumulation Accumulation Accumulation 

Placement Fee Up to 5% N.A. Up to 5% N.A. 

Investment 

Management Fee 

(p.a.) 

Up to 1.35% Up to 0.85% Up to 1.35% Up to 0.85% 

Performance Fee (p.a.) Up to 5% Up to 5% Up to 5% Up to 5% 

Fixed Administration 

Fee 

Up to 0.60% Up to 0.50% Up to 0.60% Up to 0.50% 

SRRI 4 4 4 4 

Ongoing Charges 1.80% 1.20% 1.80%** 1.20%** 

* The Share Classes of the Receiving Sub-Fund will be created and launched on the Effective Date. 

** The ongoing charges for these Share Classes are estimated. 
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Appendix III 

 

KIIDs of the Receiving Sub-Fund after the Merger 

 



 

 

  
 

Essentiële Beleggersinformatie 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is 
geen marketingmateriaal. Dit is wettelijk verplichte informatie en is bedoeld om u meer 
inzicht te geven in de aard en de risico's van dit fonds. Wij raden u aan deze informatie 
te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u in dit fonds wenst te beleggen. 

 

 

 
1 (2) 

 

Emerging Market Local Debt – R aandelenklasse (EUR), 
een compartiment van Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405028983 

Het fonds wordt beheerd door Global Evolution Manco S.A. (de ‘beheermaatschappij’). 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 
 

De beleggingsdoelstelling van het subfonds is om op lange termijn rendement 

te genereren. Om deze doelstelling te behalen belegt het subfonds 

hoofdzakelijk in een aantal traditionele, beursgenoteerde vastrentende 

effecten die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, supranationale 

instellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen (die in 

lokale valuta's luiden), en in financiële derivaten.  

 

Het subfonds belegt ten minste 80% van het nettovermogen in in lokale 

valuta luidende vastrentende instrumenten en valuta-instrumenten die 

worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale 

instellingen, semi-overheidsinstellingen en/of multilaterale instellingen van 

opkomende landen. 

De benchmark van het compartiment is: 100 % JPM® GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged. De benchmark van het subfonds wordt bepaald 

door de beleggingsmaatschappij en kan nog wijzigen. Het compartiment 

streeft er niet naar de benchmark te reproduceren maar streeft naar absoluut 

rendement, onafhankelijk van de benchmark. Het compartiment kan gebruik 

maken van derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te 

verhogen. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht 

door de beleggingsbeheerder van het compartiment.   

De gegenereerde inkomsten blijven in het subfonds en verhogen de waarde 

van de aandelen. 

Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor 

aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. 

Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg en in Duitsland 

(Frankfurt/Main) op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen 

terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, 

en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende 

waarderingsdag. 

 

Risico- en opbrengstprofiel  
 

 

Doorgaans lager 

rendement 

 Doorgaans hoger 

rendement 

Lager risico (niet 

risicovrij) 

 Hoger risico 

 

 

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen 

betrouwbare indicatie voor toekomstige ontwikkelingen. De categorie 

waartoe het subfonds behoort kan in de toekomst veranderen en wordt niet 

gegarandeerd. Zelfs een fonds in categorie 1 is geen volledig risicoloze 

belegging. 

Het compartiment is ingedeeld in categorie 4  

De mogelijkheid bestaat dat vanwege het berekeningsmodel niet met alle 

risico's rekening wordt gehouden op het moment dat het compartiment in 

een risicocategorie werd ingedeeld. Een uitgebreide beschrijving van de 

risicofactoren vindt u in het hoofdstuk ‘Beleggingsrisico's’ in het Prospectus. 

De volgende risico's hebben niet direct gevolgen voor de categorie-indeling 

maar kunnen toch van belang zijn voor het compartiment: 

 Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van zijn vermogen beleggen 

in schuldeffecten uitgegeven door overheden of bedrijven. De emittenten 

van deze schuldeffecten kunnen insolvent worden, waardoor de waarde 

van hun schuldeffecten geheel of gedeeltelijk verloren gaat. 

 Valutarisico: Het compartiment belegt zijn vermogen op de internationale 

valutamarkten en is derhalve blootgesteld aan zowel de hogere kansen als 

het hogere risico van verlies door wijzigingen in de wisselkoersen. 

 Risico van het gebruik van derivaten: Het compartiment mag transacties 

met derivaten afsluiten voor de bij "Doelstellingen en beleggingsbeleid" 

genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan 

gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te 

dekken, kunnen ook de winstkansen van het compartiment kleiner zijn. 

 Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 

verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen posities snel te kopen of te 

verkopen. 

 Bewaarrisico: Aan de bewaring van activa kan vooral in het buitenland een 

verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, schendingen van de 

zorgvuldigheidsplicht of ander misbruik van de bewaarder of een 

subbewaarder. 

 Operationeel risico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van 

fraude of andere criminele activiteiten. Ook kan het verlies lijden door 

misverstanden of vergissingen van werknemers van de 

beheersmaatschappij of van derden of het kan schade ondervinden van 

externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. 

  



 

 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF'). Dit 

document met essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2018-08-20. 
2 (2) 

 

Kosten 

 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend 

Instapvergoeding 5.00% 

Uitstapvergoeding 0.00% 

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden 

ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten 

van uw belegging worden uitbetaald. 
 

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

onttrokken 

Lopende kosten 1.95% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 

worden onttrokken 

Prestatievergoeding 5,00 %*  

*van de outperformance van de aandelen ten opzichte van de 

benchmark, 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, 

onder toepassing van het "High Water Mark"-principe (d.w.z. de 

hoogste Intrinsieke Waarde per aandeel van alle prestatieperioden in 

het verleden, gemeten aan het eind van elke periode). 

In het laatste boekjaar bedroeg de prestatievergoeding  (schatten) 

van de aandelenklasse Intrinsieke Waarde.  
 

Het lopende beheer, de bewaring van de activa van het subfonds en de 

distributie van de aandelen worden gefinancierd door de vergoedingen en 

andere kosten. Stijgende kosten verlagen uw kans op rendement. De in- en 

uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. U kunnen de feitelijke in- en 

uitstapvergoedingen vernemen bij hun financieel adviseur of distributeur.    

Als aandelen van de ene aandelenklasse van het subfonds worden omgezet 

in aandelen van een andere aandelenklasse van dit of een ander subfonds, 

zullen geen extra kosten worden aangerekend. 

 

Het cijfer voor de lopende kosten geeft een raming van de kosten over één 

jaar weer.  Het jaarverslag van het fonds voor elk boekjaar vermeldt details 

over de exacte kosten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren. 

Het bedrag van de lopende kosten omvat geen Prestatievergoedingen en 

kosten voor de aan- en verkoop van activa (Portefeuilletransactiekosten), 

behalve in geval van door het subfonds betaalde in- of uitstapvergoedingen 

bij de aan- of verkoop van deelnemingsrechten in een andere instelling voor 

collectieve belegging. Nadere informatie over kosten is te vinden in de 

gedetailleerde beschrijving van het subfonds in Bijlage III - Nadere gegevens 

van het subfonds van het prospectus, beschikbaar op 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig 

rendement. Bij deze berekening zijn alle kosten en vergoedingen in 

mindering gebracht, met uitzondering van de instapvergoeding. Het 

subfonds is opgericht op 10 Nov 2017. De aandelenklasse zal worden 

gelanceerd. Het in het verleden behaalde rendement is berekend in 

EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Praktische informatie 
 

De bewaarder van het fonds is de Luxemburgse vestiging van Bank of New 

York Mellon S.A./NV. 

 

De prospectus en de huidige verslagen, de huidige aandelenkoersen en 

nadere informatie over het subfonds of andere aandelenklassen van het 

subfonds zijn kosteloos in het Engels beschikbaar op onze homepage 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Het subfonds is onderworpen aan de wetten en regelgeving van het 

Groothertogdom Luxemburg. Dit kan gevolgen hebben voor de manier 

waarop u op uw inkomsten uit het subfonds wordt belast. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op 

basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of in strijd 

zijn met de relevante delen van het prospectus van het fonds. 

 

Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een subfonds 

van een fonds. 

Het Prospectus en het halfjaar- en jaarverslag worden opgesteld voor het 

hele fonds. De activa en verplichtingen van elk subfonds zijn gescheiden 

van die van de andere subfonds van het fonds. De aandeelhouder kan zijn 

aandelen in een subfonds omzetten naar aandelen van een ander 

subfonds. Voor nadere informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen, 

verwijzen wij naar het prospectus. 

Nadere gegevens over het actuele vergoedingsbeleid, waaronder een 

beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden 

berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor 

de toekenning van vergoedingen en voordelen, waaronder de 

samenstelling van het vergoedingscomité, in het geval een dergelijk comité 

bestaat, zijn beschikbaar op de website van de Beheermaatschappij 

www.globalevolutionfunds.com. Een papieren exemplaar is op aanvraag 

gratis verkrijgbaar. 
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Essentiële Beleggersinformatie 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is 
geen marketingmateriaal. Dit is wettelijk verplichte informatie en is bedoeld om u meer 
inzicht te geven in de aard en de risico's van dit fonds. Wij raden u aan deze informatie 
te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u in dit fonds wenst te beleggen. 
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Emerging Market Local Debt – I aandelenklasse (EUR), 
een compartiment van Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405031185 

Het fonds wordt beheerd door Global Evolution Manco S.A. (de ‘beheermaatschappij’). 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 
 

De beleggingsdoelstelling van het subfonds is om op lange termijn rendement 

te genereren. Om deze doelstelling te behalen belegt het subfonds 

hoofdzakelijk in een aantal traditionele, beursgenoteerde vastrentende 

effecten die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, supranationale 

instellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen (die in 

lokale valuta's luiden), en in financiële derivaten.  

 

Het subfonds belegt ten minste 80% van het nettovermogen in in lokale 

valuta luidende vastrentende instrumenten en valuta-instrumenten die 

worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale 

instellingen, semi-overheidsinstellingen en/of multilaterale instellingen van 

opkomende landen. 

De benchmark van het compartiment is: 100 % JPM® GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged. De benchmark van het subfonds wordt bepaald 

door de beleggingsmaatschappij en kan nog wijzigen. Het compartiment 

streeft er niet naar de benchmark te reproduceren maar streeft naar absoluut 

rendement, onafhankelijk van de benchmark. Het compartiment kan gebruik 

maken van derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te 

verhogen. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht 

door de beleggingsbeheerder van het compartiment.   

De gegenereerde inkomsten blijven in het subfonds en verhogen de waarde 

van de aandelen. 

Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor 

aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. 

Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg en in Duitsland 

(Frankfurt/Main) op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen 

terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, 

en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende 

waarderingsdag. 

 

Risico- en opbrengstprofiel  
 

 

Doorgaans lager 

rendement 

 Doorgaans hoger 

rendement 

Lager risico (niet 

risicovrij) 

 Hoger risico 

 

 

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen 

betrouwbare indicatie voor toekomstige ontwikkelingen. De categorie 

waartoe het subfonds behoort kan in de toekomst veranderen en wordt niet 

gegarandeerd. Zelfs een fonds in categorie 1 is geen volledig risicoloze 

belegging. 

Het compartiment is ingedeeld in categorie 4  

De mogelijkheid bestaat dat vanwege het berekeningsmodel niet met alle 

risico's rekening wordt gehouden op het moment dat het compartiment in 

een risicocategorie werd ingedeeld. Een uitgebreide beschrijving van de 

risicofactoren vindt u in het hoofdstuk ‘Beleggingsrisico's’ in het Prospectus. 

De volgende risico's hebben niet direct gevolgen voor de categorie-indeling 

maar kunnen toch van belang zijn voor het compartiment: 

 Kredietrisico: Het compartiment kan een deel van zijn vermogen beleggen 

in schuldeffecten uitgegeven door overheden of bedrijven. De emittenten 

van deze schuldeffecten kunnen insolvent worden, waardoor de waarde 

van hun schuldeffecten geheel of gedeeltelijk verloren gaat. 

 Valutarisico: Het compartiment belegt zijn vermogen op de internationale 

valutamarkten en is derhalve blootgesteld aan zowel de hogere kansen als 

het hogere risico van verlies door wijzigingen in de wisselkoersen. 

 Risico van het gebruik van derivaten: Het compartiment mag transacties 

met derivaten afsluiten voor de bij "Doelstellingen en beleggingsbeleid" 

genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan 

gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te 

dekken, kunnen ook de winstkansen van het compartiment kleiner zijn. 

 Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 

verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen posities snel te kopen of te 

verkopen. 

 Bewaarrisico: Aan de bewaring van activa kan vooral in het buitenland een 

verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, schendingen van de 

zorgvuldigheidsplicht of ander misbruik van de bewaarder of een 

subbewaarder. 

 Operationeel risico: Het compartiment kan het slachtoffer worden van 

fraude of andere criminele activiteiten. Ook kan het verlies lijden door 

misverstanden of vergissingen van werknemers van de 

beheersmaatschappij of van derden of het kan schade ondervinden van 

externe gebeurtenissen zoals natuurrampen. 

  



 

 

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF'). Dit 

document met essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2018-08-20. 
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Kosten 

 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend 

Instapvergoeding 0.00% 

Uitstapvergoeding 0.00% 

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden 

ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten 

van uw belegging worden uitbetaald. 
 

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

onttrokken 

Lopende kosten 1.35% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 

worden onttrokken 

Prestatievergoeding 5,00 %*  

*van de outperformance van de aandelen ten opzichte van de 

benchmark, 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, 

onder toepassing van het "High Water Mark"-principe (d.w.z. de 

hoogste Intrinsieke Waarde per aandeel van alle prestatieperioden in 

het verleden, gemeten aan het eind van elke periode). 

In het laatste boekjaar bedroeg de prestatievergoeding  (schatten) 

van de aandelenklasse Intrinsieke Waarde.  
 

Het lopende beheer, de bewaring van de activa van het subfonds en de 

distributie van de aandelen worden gefinancierd door de vergoedingen en 

andere kosten. Stijgende kosten verlagen uw kans op rendement. De in- en 

uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. U kunnen de feitelijke in- en 

uitstapvergoedingen vernemen bij hun financieel adviseur of distributeur. 

Een aangepaste factor van momenteel 0.50% is van toepassing op 

inschrijvingen en verzilveringen door op- dan wel neerwaartse aanpassing 

van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de kosten in verband met 

markttransacties, belastingen enz. van het compartiment. 

 

Als aandelen van de ene aandelenklasse van het subfonds worden omgezet 

in aandelen van een andere aandelenklasse van dit of een ander subfonds, 

zullen geen extra kosten worden aangerekend. 

 

Het cijfer voor de lopende kosten geeft een raming van de kosten over één 

jaar weer.  Het jaarverslag van het fonds voor elk boekjaar vermeldt details 

over de exacte kosten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren. 

Het bedrag van de lopende kosten omvat geen Prestatievergoedingen en 

kosten voor de aan- en verkoop van activa (Portefeuilletransactiekosten), 

behalve in geval van door het subfonds betaalde in- of uitstapvergoedingen 

bij de aan- of verkoop van deelnemingsrechten in een andere instelling voor 

collectieve belegging. Nadere informatie over kosten is te vinden in de 

gedetailleerde beschrijving van het subfonds in Bijlage III - Nadere gegevens 

van het subfonds van het prospectus, beschikbaar op 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig 

rendement. Bij deze berekening zijn alle kosten en vergoedingen in 

mindering gebracht, met uitzondering van de instapvergoeding. Het 

subfonds is opgericht op 10 Nov 2017. De aandelenklasse zal worden 

gelanceerd. Het in het verleden behaalde rendement is berekend in 

EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Praktische informatie 
 

De bewaarder van het fonds is de Luxemburgse vestiging van Bank of New 

York Mellon S.A./NV. 

 

De prospectus en de huidige verslagen, de huidige aandelenkoersen en 

nadere informatie over het subfonds of andere aandelenklassen van het 

subfonds zijn kosteloos in het Engels beschikbaar op onze homepage 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Het subfonds is onderworpen aan de wetten en regelgeving van het 

Groothertogdom Luxemburg. Dit kan gevolgen hebben voor de manier 

waarop u op uw inkomsten uit het subfonds wordt belast. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op 

basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of in strijd 

zijn met de relevante delen van het prospectus van het fonds. 

 

Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een subfonds 

van een fonds. 

Het Prospectus en het halfjaar- en jaarverslag worden opgesteld voor het 

hele fonds. De activa en verplichtingen van elk subfonds zijn gescheiden 

van die van de andere subfonds van het fonds. De aandeelhouder kan zijn 

aandelen in een subfonds omzetten naar aandelen van een ander 

subfonds. Voor nadere informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen, 

verwijzen wij naar het prospectus. 

Nadere gegevens over het actuele vergoedingsbeleid, waaronder een 

beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden 

berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor 

de toekenning van vergoedingen en voordelen, waaronder de 

samenstelling van het vergoedingscomité, in het geval een dergelijk comité 

bestaat, zijn beschikbaar op de website van de Beheermaatschappij 

www.globalevolutionfunds.com. Een papieren exemplaar is op aanvraag 

gratis verkrijgbaar. 
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