
 
1 KEY INVESTOR INFORMATION  

GLOBAL PROPERTY SECURITIES CCF  

Essentiële Beleggersinformatie 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen 
marketing materiaal. 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. 

Resolution Capital Global Property Securities CCF (het "Fonds")  
Dit Fonds is een subfonds van Resolution Capital UCITS Common Contractual Fund ("het CCF") 
Het Fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder") 
Kapitalisatieklasse A USD (niet-gehedged) (ISIN IE00BZ0FZ376) 

Doelstellingen en Beleggingsbeleid 

Doelstelling: het generen van dividenden en 
vermogensgroei, en een totaalrendement behalen dat 
hoger is dan dat van de FTSE EPRA NAREIT Developed 
Index Net TRI over een periode van drie jaar. 

Beleggingsbeleid: Het Fonds belegt in een portefeuille 
van vastgoedfondsen en (binnenkort) beursgenoteerde 
vastgoedaandelen over heel de wereld. 

De effecten waarin het Fonds belegt zijn actief in 
uiteenlopende vastgoedsectoren en geografische regio’s, 
maar vooral in de ontwikkelende vastgoedmarkten van 
Noord Amerika, Verenigd Koninkrijk, Europa en Azië.  

Het Fonds mag ook geld in contanten aanhouden.  

Het Fonds kan gebruik maken van financiële technieken 
(financiële derivaten) om een positie in te nemen in de 
desbetreffende onderliggende vastgoedaandelen en -
fondsen. Valutatermijncontracten kunnen gebruikt worden 
om valutaschommelingen af te dekken. 

Beleggers kunnen dagelijks deelbewijzen in het Fonds 
kopen of verkopen (op Ierse en Australische 
werkdagen) door een verzoek in te dienen bij de 
Fondsbeheerder en dit vóór 16:00 (Ierse tijd). 

Uw deelbewijzen in het Fonds zijn van het 
kapitalisatietype. Dit wil zeggen dat de opbrengsten 
van het fonds herbelegd worden en niet aan u 
uitgekeerd worden in de vorm van een dividend. 

Dit Fonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn een 
gemiddeld tot hoog risico te accepteren en die hun geld 
wensen te beleggen op middellange tot lange termijn. 

De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar 
(USD). 
 

 

Risico- en Opbrengstprofiel  

1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico   Hoger risico 

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement 

De bovenstaande classificatie duidt aan waar het Fonds 
zich bevindt op deze standaard risico-opbrengstschaal. 

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens, 
die mogelijk geen betrouwbare indicatie vormen voor het 
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. 

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van 
een risicoloze belegging. 

De categorie is geen maatstaf voor het risico op verlies. 

Dit Fonds beschikt niet over historische gegevens en 
daarom is het risicoprofiel gebaseerd op de historische 
schommelingen van een soortgelijke portefeuille die ook 
beheerd wordt door de Beheerder van het Fonds. 
Vanwege de schommelingen van die portefeuille valt dit 
Fonds in categorie 5. Omdat deze indicator niet afgeleid 
is van het eigenlijke Fonds, kan het daadwerkelijke 
risicoprofiel ervan in de toekomst afwijken. 

De bovenstaande indicator houdt geen rekening met de 
volgende risico’s van het Fonds: 

 

CCF: een Iers gemeenschappelijk beleggingsfonds 
(‘Common Contractual Fund’) is geen 
vennootschapsvorm en heeft geen 
rechtspersoonlijkheid. 

Aandelenrisico: het Fonds belegt in aandelen 
waarvan de waarde zowel kan dalen als stijgen. 
Beleggers krijgen mogelijk niet het oorspronkelijk 
belegde bedrag terug. 

Marktrisico: De beleggingen van het fonds zijn 
onderhevig aan verschillende factoren die 
aandelenkoersen beïnvloeden, inclusief economische 
en -marktfactoren, de sector, de geografische regio en 
politieke gebeurtenissen. 

Derivatenrisico: Het Fonds kan beleggen in 
financiële derivaten, die potentieel hogere 
rendementen inhouden maar ook grotere risico’s met 
zich kunnen meebrengen vanwege de grotere 
volatiliteit van deze instrumenten.  

Valutarisico: het rendement van het Fonds kan 
beïnvloed worden door valutaschommelingen van de 
onderliggende effecten waarin het belegt.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van deze en 
andere risico’s verwijzen we u naar de sectie ‘Risk 
Factors’ in het Engelse prospectus van het CCF en 
het supplement van het Fonds. 
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Kosten  

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, inclusief marketing- en 
distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging 
worden aangerekend: 

Instapvergoeding: 0,00% 

Uitstapvergoeding: 0,00% 

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen 
worden ingehouden voordat het belegd wordt en voordat 
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. 

Raadpleeg uw financieel adviseur of de Beheerder voor 
aanvullende details. 

Kosten die in de loop van een jaar aan het fonds 
worden ontrokken: 

 Lopende kosten: 1,05% per jaar 

 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden 
aan het fonds worden onttrokken: 

 Prestatievergoeding: Geen 

Een anti-verwateringstoeslag kan worden geheven om 
transactie- en andere kosten te dekken wanneer er op 
nettobasis inschrijvings- of terugkoopaanvragen 
ontvangen worden.. 

De lopende kosten van het Fonds zijn gebaseerd op 
de jaarlijkse kosten voor het jaar dat op 31 december 
2016 afgesloten is. Dit cijfer wordt gebruikt om alle 
kosten en vergoedingen van het fonds te dekken en is 
exclusief portefeuilletransactiekosten en 
prestatievergoedingen (niet van toepassing). 

Het jaarverslag van het Fonds bevat meer informatie 
over de daadwerkelijk betaalde kosten. Dit bedrag kan 
van jaar tot jaar variëren.  

Voor meer informatie over de kosten kunt u het 
prospectus raadplegen onder de sectie “Charges and 
Expenses” en het Fondssupplement onder de titel 
“Fees and Expenses”. 

Overstappen tussen fondsen: u hebt het recht om 
over te stappen naar een andere categorie of klasse 
van het paraplufonds. Details over de regels omtrent 
overstappen vindt u in het Prospectus. 
 

 

In het verleden behaalde resultaten  

 

Het Fonds is geïntroduceerd op 3 december 2015.  

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend 
in de basisvaluta van het fonds, de Amerikaanse dollar 
(USD). De resultaten zijn exclusief de in- en 
uitstapvergoeding, maar inclusief de bovenstaande 
lopende kosten.  

In het verleden behaalde resultaten geven geen 
garantie voor de toekomst.  

Praktische Informatie 

Deze aandelenklasse werd gekozen als representatieve klasse. Informatie over andere aandelenklassen kunt u 
vinden in het supplement van het Fonds. 

Bewaarder: de bewaarbank is State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 

Documenten: exemplaren van het prospectus (Engels) en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn beschikbaar 

online op www.rescap.com en zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.  

Een exemplaar van de Engelse oprichtingsakte van het CCF is kosteloos verkrijgbaar op 5 George's Dock, IFSC, 
Dublin 1, Ierland, de maatschappelijke zetel van de Beheerder, tijdens de normale werkuren op werkdagen. 

Koersen en andere informatie: De meest recente koers van het Fonds en andere informatie, inclusief hoe u 
aandelen kunt aan- en verkopen, is verkrijgbaar op de website van de vermogensbeheerder, www.rescap.com. 

Het CCF is een open-ended paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat 
de activa en passiva van de subfondsen afzonderlijk beheerd worden onder Iers recht en de activa niet gebruikt 
kunnen worden voor vorderingen op andere subfondsen van het CCF.  

De bestuurders van de Beheerder kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het 
prospectus. 

Het CCF is gevestigd in Ierland en staat onder toezicht van de Ierse Central Bank. Aan de Beheerder is in Ierland een 
vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Dit document is correct op datum van 

5 september 2017. 
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