Essentiele 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.

Robeco Emerging Markets Equities F EUR (LU0792910308)
Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV
Beheermaatschappij: Robeco Luxembourg S.A.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Robeco Emerging Markets Equities belegt
wereldwijd in bedrijven in opkomende
economieën. Deze economieën groeien over
het algemeen sneller dan ontwikkelde landen
en de financiële situatie van zowel overheden,
bedrijven als huishoudens is daar sterker. Veel
voorkomende risico's in opkomende
economieën zijn politieke onrust en slecht
ondernemingsbestuur. Het fonds selecteert
beleggingen op basis van topdownlandenanalyse en bottomupaandelenselectie. We concentreren ons
hierbij op bedrijven die zowel een gezond
bedrijfsmodel en solide groeivooruitzichten
hebben als een redelijke waardering.

om extra rendement te genereren.
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net
Return) (EUR)
Het fonds streeft naar het behalen van
outperformance door posities in te nemen die
afwijken van de benchmark.

Deze aandelencategorie keert geen dividend
uit. Dit Subfund mag beleggen in Chinese Aaandelen via de QFII-faciliteit en/of RQFIIfaciliteit en/of een Stock Connect Programme,
wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt
op het gebied van clearing en afwikkeling,
regelgeving, bedrijfsprocessen en
tegenpartijen.
U kunt op elke waarderingsdag participaties in
het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is
misschien niet geschikt voor beleggers die van
plan zijn hun geld op te nemen binnen 7 jaar.

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico - Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico - Potentieel hogere opbrengst

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het
berekenen van de synthetische indicator, zijn
geen betrouwbare weergave van het
toekomstig risicoprofiel. Het is niet
gegarandeerd dat de getoonde risico- en
rendementscategorie onveranderd blijft. De
categorie kan veranderen. De laagste categorie
betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende gegevens zijn essentieel voor dit
fonds, en worden niet (voldoende)
weergegeven door de indicator:

Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan
obligaties. Opkomende markten zijn een van de
meest volatiele beleggingen. Deze markten
hebben een zeer hoog groeipotentieel, maar de
politieke en economische omgeving is minder
ontwikkeld en minder stabiel. Koersen kunnen
hierdoor sterk schommelen, en de volatiliteit is
dus ook hoger.

Voor een compleet overzicht van de risico's van
dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over
risico-overwegingen in het prospectus.

1.

Het product belegt in instrumenten die
van nature voldoende liquide zijn, maar
die onder bepaalde omstandigheden
minder liquide kunnen zijn, wat invloed
kan hebben op de verhandelbaarheid van
het product.

Kosten
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De
kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Inschrijvingskosten
Omruilkosten
Uitstapvergoeding

5,00%
None
1,00%
0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden voordat het
wordt belegd.

Kosten die gedurende een jaar ten laste komen van het fonds
Lopende kosten

1,03%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Performance fee

None

De getoonde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. Neem
contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor het feitelijke
instap of uitstapbedrag.
De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen
kalenderjaar dat eindigde op 31/12/2016. Dit cijfer kan per jaar variëren.
Prestatievergoedingen en in- en uitstapvergoedingen zijn hierin niet
opgenomen, behalve in het geval van in- en uitstapvergoedingen die zijn
betaald door het fonds bij de aankoop of verkoop van participaties in een
andere collectieve beleggingsinstelling. Voor fondsen die gedurende het
kalenderjaar zijn geïntroduceerd, zijn de doorlopende kosten geschat.
Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de
prestatievergoeding verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en
vergoedingen' in het prospectus, verkrijgbaar via de website:
www.robeco.com

In het verleden behaalde resultaten

Veranderingen

Calendar jaar
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Benchmark

De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de
introductiedatum van de aandelenklasse zijn gebaseerd op
een vergelijkbare aandelenklasse met een hogere
kostenstructuur.
Valuta: EUR
Datum 1e koers: 04/07/2012
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over
het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er
is geen rekening gehouden met in- en uitstapkosten.
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Praktische informatie



De bewaarder van de SICAV is RBC Investor Services Bank S.A.



Het Engelstalige prospectus, de (half)jaarverslagen en informatie over het beloningsbeleid van de beheerder zijn kosteloos verkrijgbaar via
www.robeco.com/luxembourg. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.



De activa en passiva van de verschillende subfondsen zijn wettelijk gescheiden. Aandelen van een subfonds kunnen verruild worden met een ander
subfonds van de Sicav, zoals verder beschreven in het prospectus. De Sicav kan andere fondsklassen van het subfonds aanbieden. Informatie over
deze fondsklassen is te vinden in Appendix I van het prospectus.




De belastingregels van de lidstaten van de Sicav kunnen een grote invloed hebben op de individuele belastingpositie van de belegger.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een subfonds van de Sicav. Het prospectus en de periodieke verslagen hebben betrekking
op de gehele Sicav.

Robeco Luxembourg S.A. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van beweringen die in dit document voorkomen die misleidend,
niet correct of inconsistent kunnen zijn vergeleken met relevante onderdelen van het prospectus van de Sicav.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CSSF.
Aan Robeco Luxembourg S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de CSSF.

Deze essentiële beleggerinformatie is correct op datum van 17 februari 2017

