Essentiële Beleggersinformatie
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.

Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund
(het ‘Fonds’)
Klasse: BN, een subfonds van Kempen International Funds (de

'SICAV')
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Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Doelstellingen

Het Fonds belegt primair in bedrijfsobligaties genoteerd in euro's, met een
goede kredietwaardigheid (investment grade rating). De beleggingen zijn,
op het moment van opname, onderdeel van de benchmark of hebben een
minimale rating van BB-. Maximaal 10% van de beleggingen mag bestaan
uit leningen met een rating tussen BB+ en B- die niet zijn opgenomen in de
benchmark. Niet meer dan 10% van de beleggingen in de portefeuille mag,
op het moment van opname, een rating tussen BB+ en BB- hebben.
Beleggingen kunnen plaatsvinden in alle mogelijke sectoren en er zijn
geen restricties ten aanzien van de looptijden van obligaties.
Alle instrumenten zijn genoteerd in euro. Daarnaast kan het Fonds indirect
beleggen in andere beleggingsinstellingen. Het Fonds kan ook
gebruikmaken van financiële derivaten zoals futures, (interest) rate swaps,
and credit default swaps, voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt
portefeuillebeheer. De blootstelling van het Fonds aan credit default swaps
bedraagt maximaal 15% van de netto vermogenswaarde. De
hefboomwerking die ontstaat door gebruik van credit default swaps wordt
gedekt door een vergelijkbare waarde in geld, geldmarktfondsen en/of
overheidsobligaties met een rating van minimaal AA-.
Het Fonds wordt actief beheerd, de beheerder heeft daarbij de vrijheid om
af te wijken van de benchmark. De benchmark is de Markit iBoxx Euro
Corporates Index.

Het Fonds heeft als doel het behalen van een structureel beter rendement
op lange termijn dan de benchmark.
Deze aandelenklasse van het Fonds keert minimaal één keer per jaar
dividend in contanten uit.
Het Fonds is niet beursgenoteerd. Aandelen van het Fonds kunt u onder
normale omstandigheden op iedere beursdag in Luxemburg aan- en
verkopen.
Het Fonds heeft een UCITS-status.



Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Potentieel lagere opbrengst
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Wat betekent deze indicator?
De risico-indicator is een maatstaf voor het risico dat u loopt met een
belegging in het Fonds. De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid
van historische gegevens. De beweeglijkheid wil zeggen in hoeverre de
koers omhoog en omlaag is gegaan. Over het algemeen geldt dat u voor
een mogelijk hogere opbrengst meer risico loopt. Een classificatie in de
eerste categorie betekent niet dat u geen risico loopt.
Waarom bevindt het Fonds zich in categorie 3?
Het Fonds is vooral belegd in bedrijfsobligaties, waarvan de
koersbewegingen in het algemeen groter zijn dan van staatsobligaties en
deposito’s, maar kleiner dan van aandelen.
Let op:
De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het
Fonds (sinds oprichting) en de Benchmark in de afgelopen vijf jaar.
Historische gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het risicoprofiel en daarmee deze
classificatie van het Fonds is ook niet vaststaand en kan wijzigen.

Beschrijving overige risico’s
Er zijn diverse risico’s die de Fondsresultaten kunnen beïnvloeden, maar
die niet voldoende worden weergegeven in de risico-indicator:
Kredietrisico
Het Fonds belegt in vastrentende waarden. De koers van vastrentende
waarden hangt ook af van de kredietwaardigheid van de uitgevende
partij (de 'emittent'). Het is mogelijk dat de uitgevende instelling niet
(volledig) kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Dit kan
leiden tot verliezen in het Fonds.
Renterisico
Het Fonds belegt in vastrentende waarden. De waarde van dergelijke
effecten hangt ook af van de rentevoet. Over het algemeen kan de
waarde van
vastrentende waarden schommelen naargelang de
rentevoet fluctueert.
Risico van het gebruik van financiële afgeleide instrumenten
Het Fonds kan gebruik maken van financiële afgeleide instrumenten
zoals
futurescontracten voor het afdekken (hedging) en
beleggingsdoeleinden.
Indien het Fonds gebruikmaakt van
hefboomwerking (leverage) en de belegging verlies maakt, dan zal dit
een groter verlies zijn dan wanneer er geen hefboomwerking is.
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Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend:
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden, voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken:
Lopende kosten

0,47%

Dit cijfer is een schatting. Dit getal kan van jaar tot jaar fluctueren.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken:

De getoonde percentages van de in- en uitstapvergoeding zijn de hoogst
mogelijke. U kunt contact opnemen met uw adviseur of distributeur voor
meer informatie over de exacte in- en uitstapvergoeding. Afhankelijk van
het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in
rekening brengen.
De ‘lopende kosten’ bestaan uit de beheer- en service fee en taxe
d’abonnement. Indien er in andere beleggingstellingen wordt belegd,
omvat
dit
percentage
ook
de
lopende
kosten
van
die
beleggingsinstellingen. Prestatievergoedingen en transactiekosten zijn
hierin niet opgenomen, tenzij het in- en uitstapvergoedingen betreft die zijn
betaald door het Fonds bij de aankoop of verkoop van participaties in een
andere beleggingsinstelling. Meer informatie over de kosten vindt u in
hoofdstuk 'Management and Fund charges' van het prospectus, dat
beschikbaar is op www.kempen.nl/beleggingsfondsen.

Geen

Prestatievergoeding



U moet bij een belegging in het Fonds rekening houden met kosten. Deze
kosten worden ingehouden als vergoeding voor het beheer van het Fonds
en zijn inclusief de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de
potentiële waardegroei van uw belegging in het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten
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De getoonde resultaten zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde
dividenden en na aftrek van de lopende kosten.
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De resultaten worden vermeld in EUR.
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Deze aandelenklasse van het Fonds is gelanceerd op 8 oktober 2013.
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Resultaten uit het verleden zijn geen goede indicatie voor toekomstige
resultaten.
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-0,7

Praktische informatie

De bewaarder van de SICAV is J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Dit
Fonds is een subfonds van Kempen International Funds SICAV.
Meer informatie over het Fonds en de laatste koersen vindt u op de website
www.kempen.nl/beleggingsfondsen.
Het Engelstalige prospectus en het (half)jaarverslag van de gehele SICAV
staat tevens op de website. Een gedrukt exemplaar kunt u kosteloos
verkrijgen op het kantooradres van Kempen Capital Management N.V.
De activa en passiva van elk subfonds zijn wettelijk gescheiden.

Het Fonds is onderhevig aan Luxemburgse belastingwetgeving en
regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie
wanneer u belegt in het Fonds. Neemt u voor meer informatie contact op
met een adviseur.
Kempen Capital Management N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld
op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend,
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het
prospectus van het Fonds is.

De SICAV kan ook andere aandelenklassen aanbieden. Informatie over
deze aandelenklassen is te vinden in de relevante bijlage van het
prospectus.

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier. Aan Kempen Capital Management N.V., de beheerder van het Fonds, is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten.
Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op 12 februari 2016.
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