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INVESTERINGSSTRATEGIE

Candriam Equities L Biotechnology, een subfonds van Candriam Equities L, belegt wereldwijd in 

bedrijven die geneesmiddelen tegen heel uiteenlopende ziektes ontwikkelen. Het fonds kan ook 

beleggen in bedrijven die in moleculaire diagnostiek en wetenschappelijke apparatuur zijn 

gespecialiseerd. Gezien de geschiedenis van innovatie in de Amerikaanse biotechsector, is het 

fonds voornamelijk belegd in Amerikaanse bedrijven. Het beleggingsproces wordt gebaseerd op 

een diepgaand inzicht in en een beoordeling van de klinische gegevens over nieuwe 

geneesmiddelen die worden ontwikkeld. Beleggingsbeslissingen worden gemaakt door een team 

van ervaren professionals met een relevante wetenschappelijke en financiële achtergrond.

Het fonds wordt actief beheerd, onder verwijzing van de index vermeld op pagina 2. Voor meer 

informatie over de definitie van deze index en het gebruik ervan, verwijzen we naar de KIID van het 

fonds.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
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Performances uit het verleden, zoals op deze pagina, bieden geen garantie voor de toekomstige en zijn niet constant in de 

tijd. NIW's worden geleverd door de boekhouding, benchmarks door officiële data providers.

KARAKTERISTIEKEN
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AANVULLENDE INFORMATIE

De informatie in dit document moet worden 

aangevuld met het prospectus en de Essentiële 

Beleggersinformatie van het fonds, documenten die 

door de verdeler aan de belegger wordt bezorgd. De 

verdeler zal alle aanvullende informatie verstrekken 

d ie  de  be legger  i n  s taa t  s te l t  z i j n 

beleggingsbeslissing te nemen met kennis van 

zaken, onder andere informatie over de voordelen 

die de verdeler betaalt of ontvangt in het kader van 

de geplande verrichting, en over de vraag of de ICB 

bij het risicoprofiel van de belegger past.

EAA Fund Aandelen 

Sector Biotechnologie

Categorie 

Morningstar™(11.2022)

© 2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bepaalde 

informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of van 

zijn informatieverstrekkers. De gegevens werden opgenomen 

zonder enige zekerheid qua exactheid, exhaustiviteit of actualiteit 

ervan. Het is verboden om ze te reproduceren en ze verder te 

verspreiden.
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Wordt de performance uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van de verblijfplaats van de belegger dan 

kunnen de vermelde returns hoger of lager liggen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Candriam raadt 

beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de prospectus 

en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen, met inbegrip van de 

netto inventariswaarde. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een plaatselijke taal van elk land waar het 

fonds verhandeld mag worden.

© CANDRIAM

IndexFonds
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BELANGRIJKSTE PARTICIPATIES (%)

Titel Sector Gewicht

REGENERON PHARMACEUTICALS 6.87Gezondheidszorg

GILEAD SCIENCES INC 6.57Gezondheidszorg

AMGEN INC 5.85Gezondheidszorg

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.38Gezondheidszorg

BIOGEN INC 4.12Gezondheidszorg

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4.04Gezondheidszorg

MODERNA INC 3.71Gezondheidszorg

SEAGEN INC 2.73Gezondheidszorg

HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.25Gezondheidszorg

ASTRAZENECA PLC 2.13Gezondheidszorg
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Kapitalisatie 

1e NIW op 08/11/2013 

1e NIW (USD) 100.00 

NIW per aandeel op 30.12.2022 

(USD)

242.20 

Totaal netto-actief (M USD) 1767.28 

ISIN-code LU0942225912 

Intredecommissie (max.) (%) 3.50 

Uittredecommissie (%) 0.00 

JAARLIJKS RENDEMENT SINDS START VAN HET FONDS EN DE INDEX IN USD (%)
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Gemiddeld perfomances, op jaarbasis voor kosten en taksen.

Rendementscijfers, gebaseerd op historische gegevens geven geen enkele garantie voor de toekomst en houden geen rekening met

eventuele fusies van ICB's of compartimenten van beleggingsinstellingen.

FINANCIËLE DIENSTVERLENER

Een volledige lijst van de financiële dienstverleners 

in de verschillende landen is beschikbaar op : 

www.candriam.com.

Informatie over de terminologie, klasse (*) , 

risicoklasse, rentegevoeligheid enz.. Is beschikbaar 

in de rubriek «lexicon » en bij de afdelingen van de 

financiële dienstverleners. Het prospectus, het 

document "Essentiële Beleggersinformatie", het 

laatste periodiek verslag, informatie over de 

risicoklasse, de evolutie van de rentegevoeligheid , 

ratings alsook een tariefrooster zijn gratis 

beschikbaar bij de financiële dienstverleners, alsook 

op de website van www.candriam.com.

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER

De commentaar van dit fonds is beschikbaar op de internetsite www.candriam.com

2/3

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt.  Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële 

instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in.  Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit 

uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert , 

kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van 

Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

© CANDRIAM

Beheerloon (max. in %) 0. 90

Referentie-index Nasdaq Biotechnology

RISICOPROFIEL VAN HET COMPARTIMENT

Om het risicoprofiel van het fonds zo goed mogelijk in te schatten, wordt de belegger gevraagd om 

niet alleen rekening te houden met zijn risicoklasse, maar ook met de inherente risico ’s van de 

beheerstrategie die in het officieel prospectus omschreven worden. We vestigen de aandacht van de 

belegger op het feit dat de vereffeningswaarde van het fonds kan dalen, onder meer als gevolg van 

de blootstelling aan de volgende risico’s:

• Het risico van de aandelenmarkten, dat wil zeggen het risico dat de prijzen van de activa beïnvloed 

worden door de beursschommelingen.

• Het wisselkoersrisico, d.w.z. de schommeling van de wisselkoersen tussen de diverse 

beleggingsmunten en de waarderingsmunt van het fonds.

• Het liquiditeitsrisico: de relatief gelimiteerde omvang van bepaalde biotechnologische bedrijven 

en/of bepaalde marktgebeurtenissen zou de verkoop van bepaalde posities van het fonds tegen de 

waarderingsprijs kunnen verhinderen.

• De risico’s inzake afgeleide producten en de aanverwante risico ’s (het geavanceerde karakter, de 

hogere volatiliteit enz.).

• Risico’s inzake concentratie: het fonds kan zich concentreren op een relatief beperkt aantal 

uitgevers die aan specifieke criteria van financiële zekerheid beantwoorden vooraleer te kunnen 

worden geselecteerd en dit, binnen het beperkende marktsegment dat de biotechsector 

vertegenwoordigd.

• Beleggers hebben geen enkele garantie dat ze het belegde kapitaal volledig zullen terugkrijgen.
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