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Doel
Dit document bevat specifieke informatie over dit beleggingsfonds. Dit is geen commercieel document. Lees het samen
met het "Essentiële-informatiedocument" voor Vita Flex 44. De onderstaande informatie helpt u te begrijpen wat dit
beleggingsfonds is en welke risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen eraan zijn verbonden, en om het te vergelijken
met andere fondsen en beleggingsproducten.

Wat is dit voor een fonds?
FEDERALE - Fidelity Euro Cash is een intern investeringsfonds dat niet gecommercialiseerd wordt. Het is gekoppeld aan de
beleggingsvorm van tak 23 van het product Vita Flex 44 en werd uitsluitend opgericht om te dienen als toevluchtsoord
voor investeerders of spaarders in afwachting van een herverdeling van hun activa na toepassing van de 'beperking van
dynamisch risico' (stop loss) .
Beleggingsbeleid en doelstellingen van deze beleggingsfondsen:
Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND - Schroder Global Climate Change - Klasse A («
het Compartiment »), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE - Schroder Global Climate Change - Equities (« het Fonds ») als
doelstelling om een gelijkaardig rendement te realiseren dan het compartiment Schroder Global Climate Change van de BEVEK
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (« het Onderliggend Fonds »).
Hiertoe belegt het Compartiment minstens 80% van zijn activa in het Onderliggend Fonds en kan het geen positie hebben in cash
of cash equivalenten (deposito’s of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden niet overschrijdt) van meer
dan 20% van zijn netto activa.
Beleggingsdoelstelling en beleid van het Onderliggend Fonds
Het Onderliggend Fonds is een aandelenfonds.Het streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven over
de hele wereld waarvan de beheerder verwacht dat deze de vruchten zullen plukken van hun inspanningen om zich aan te
passen aan de effecten van wereldwijde klimaatverandering of om de effecten ervan te beperken.
Het Onderliggend Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen uit de hele wereld. De beheerder
meent dat bedrijven die al in een vroeg stadium oog hebben voor de bedreigingen en inspelen op de uitdagingen, of die deel
uitmaken van de oplossing voor de problemen die verband houden met de klimaatverandering, uiteindelijk zullen profiteren
van een structurele groei op lange termijn waar de markt nog niet voldoende rekening mee houdt. De beheerder verwacht
dat deze bedrijven een outperformance zullen boeken wanneer de markt oog krijgt voor deze sterkere winstgroeidynamiek.
Het Onderliggend Fonds wordt beheerd op basis van belangrijke milieu-, sociale en governancefactoren (ESG FUND). Dit
betekent dat zaken zoals klimaatverandering, milieuprestaties arbeidsnormen of bestuurssamenstelling die van invloed
kunnen zijn op de waarde van een bedrijf, in aanmerking moeten worden genomen bij de waardering van bedrijven.
Het Onderliggend Fonds kan derivaten gebruiken om meerwaarden te genereren, risico’s te verminderen of voor efficiëntere
managementdoeleinden. Het Onderliggend Fonds kan ook contanten aanhouden.
Beoogde retailbeleggers:
Niet van toepassing. Voor consistentie met andere specifieke informatiedocumenten zijn de tabellen in dit document opgesteld op basis van een aanbevolen periode van bezit van 8 jaar. Van zodra dit fonds wordt gevoed zal in werkelijkheid
de belegger of spaarder onmiddellijk worden uitgenodigd om zijn activa opnieuw toe te wijzen.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico

51.30.366 -10 03/22

!

Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan
uitgegaan dat u het product voor
minimum 8 jaar (aanbevolen looptijd) in bezit houdt.
Het feitelijke risico kan sterk
variëren indien u eerder uitstapt en
u kunt hierdoor minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.
Ze geeft de risicoklasse van het beleggingsfonds FEDERALE –
Fidelity Euro Cash. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat
beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen
of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product
ingedeeld in klasse 2 van 7, een lage risicoklasse. Dat betekent dat
de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat
als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een
slechte markt heel klein is. Omdat dit product niet beschermd is
tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of
gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging: € 10.000
Verzekeringspremie: n.v.t.
		

1 jaar
Scenario bij leven			

4 jaar

8 jaar

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

€ 9.381
-6,19%

€ 9.509
-1,25%

€ 9.417
-0,75%

Ongunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

€ 9.643
-3,57%

€ 9.367
-1,62%

€ 9.027
-1,27%

Gematigd scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

€ 9.717
-2,83%

€ 9.529
-1,20%

€ 9.255
-0,96%

Gunstig scenaria

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

€ 9.824
-1,76%

€ 9.725
-0,69%

€ 9.519
-0,61%

Wat kunnen uw begunstigden
terugkrijgen na kosten?

€ 9.895

€ 9.616

€ 9.255

Scenario bij overlijden

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 8 jaar (voor de drie verschillende bepaalde
looptijden) als u € 10.000 inlegt en dit in verschillende scenario's. De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke
rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere producten. De scenario’s zijn slechts
een schatting van de toekomstige prestaties, op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang
u het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden,
en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle
kosten van het product zelf. Deze bedragen houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens
van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat zijn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging: € 10.000
Scenario’s
Totale kosten
Effect op het rendement
(verlaging van de opbrengst) per jaar

Indien u uitstapt
na 1 jaar

Indien u uitstapt
na 4 jaar

Indien u uitstapt
na 8 jaar

€ 269

€ 437

€ 687

2,69%

1,11%

0,89%

Deze tabel laat het effect zien van de totaal te betalen kosten op uw beleggingsrendement. De totale kosten omvatten
eenmalige en vaste kosten. De bedragen die u terugvindt (voor de drie verschillende bepaalde looptijden) zijn de
cumulatieve kosten van FEDERALE- Fidelity Euro Cash. Potentiële sancties wegens een vroegtijdige uitstap zijn
inbegrepen. In tak 23 varieert de uitstapvergoeding van 0% tot 2% afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden van
de uitstap. De uitstapvergoedingen worden gedetailleerd beschreven in de productfiche. Er kunnen daarnaast specifieke
kosten worden aangerekend om bijzondere uitgaven te dekken die door toedoen van de verzekeringsnemer, verzekerde
of de begunstigde(n) worden veroorzaakt. Indien specifieke kosten worden aangerekend die niet uitdrukkelijk in de
algemene voorwaarden zijn opgenomen zult u hiervan vooraf in kennis worden gesteld. De bedragen opgenomen in
de voormelde tabel zijn slechts schattingen die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen in de toekomst en gebaseerd
op de veronderstelling dat u als klant éénmalig € 10.000 investeert.

Samenstelling van de kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige kosten
Instapkosten
0,00%
			
			
Uitstapkosten

0,00%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk
betaalt u minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer u uitstapt.

Portefeuille
transactiekosten
0,00%
			
			

Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen
of verkopen.

Andere lopende kosten
0,89%
			

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen
voor het beheer van uw beleggingen.

Lopende kosten

Het percentage in deze tabel geeft de impact weer dat de kosten jaarlijks hebben op het mogelijke beleggingsrendement
aan het einde van de aanbevolen looptijd. Er wordt rekening gehouden met het maximum aan kosten. Daarnaast
wordt in de tabel de betekenis van de verschillende kostencategorieën weergegeven.
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