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Essentiële-informatiedocument

 
Doel
 
Dit document geeft u essentiële informatie over dit Beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Product te begrijpen en u te 
helpen het met andere producten te vergelijken.
 
Product
 
NewB Sustainable Mixed Fund Defensive
een compartiment van NewB Invest 
Investor ISIN: BE6330024959 
Priip-ontwikkelaar: NewB S.C.E., aan dewelke in België vergunning is verleend en dat onder toezicht staat van 
de Nationale Bank van België (NBB) 
Website: https://www.newb.coop/nl  Telefoon: +32 3 366 65 55 voor meer informatie.
Beheermaatschappij: Luxcellence Management Company S.A., aan dewelke in Luxemburg vergunning is 
verleend en dat onder toezicht staat van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF).
NEWB Invest is als icbe toegelaten in België en staat onder toezicht van de FSMA.
Datum waarop het Essentiële-informatiedocument is opgesteld: 01-01-2023 
 
U staat op het punt een Product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.
 
Wat is dit voor een product?
 
Soort
Dit product is een beleggingsproduct naar Belgisch recht, een Beleggingsmaatschappij 
met veranderlijk kapitaal (BEVEK), een icbe.
Looptijd en voorwaarden
De aanbevolen beleggingshorizon is ten minste 3 jaar.
Doelstellingen
Het  product  is  gericht  op  duurzame  beleggingen  en  valt  onder  artikel  9  van  de  
SFDR-regelgeving.  De beheerdoelstelling van het  product  is  om beleggers in staat  te 
stellen het positieve effect op de volgende ecologische doelstellingen te maximaliseren:
-  Beperking  van  de  klimaatverandering,  in  overeenstemming  met  Duurzame  
Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13, Maatregelen tegen klimaatverandering en Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling 7, Schone en betaalbare energie.
-  Overgang  naar  een  circulaire  economie,  in  overeenstemming  met  Duurzame  
Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. 
Dit alles zonder de samenleving en het milieu grote schade te berokkenen en met een 
aantrekkelijk risico-rendementsprofiel voor beleggers. 
Dit  zal  worden  gerealiseerd  door  de  meeste  of  alle  activa  te  beleggen  in  aandelen,  
obligaties  en  soortgelijke  beleggingen  op  een  voldoende  gediversifieerde  wijze,  die  
voldoet aan de hieronder beschreven duurzaamheidsdoelstellingen.
De productbeheerder gebruikt momenteel geen benchmark voor financiële instrumenten 
en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het product actief. Om de 
prestaties  op  het  gebied  van  maatschappelijk  verantwoord  beleggen (“MVB/MVI”)  te  
meten,  zullen  de  MVB/MVI-prestaties  van  dit  product  (exclusief  zichtdeposito's  en  
equivalenten) niettemin achteraf  worden vergeleken met de volgende benchmark,  een 
samenstelling  van  20% MSCI  Europe Index,  7,5% MSCI  ex  Europe Index  en  72,5% 
Bloomberg  Barclays  Euro  Agg  Index,  om  aan  te  tonen  dat  de  duurzame  
beleggingsdoelstelling is bereikt.
Om zijn doel te bereiken zal het product hoofdzakelijk worden belegd in obligaties (zowel 
bedrijfs- als overheidsobligaties) en kunnen deze tussen 35% en 90% van het product 
uitmaken.
Niet-investeringswaardige  en  niet-gewaardeerde  obligaties  mogen  ieder  niet  meer  
bedragen dan 15% van de netto activa van het product.
Het product mag tussen 10% en 30% van zijn netto activa beleggen in aandelen die zijn 
genoteerd  op  gereglementeerde markten  (inclusief  via  American  Depositary  Receipts,  
d.w.z.  aandelen  die  alleen  aan  Amerikaanse  beurzen  genoteerd  zijn,  en  via  Global  
Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die in verschillende andere landen dan hun land 
van oorsprong genoteerd kunnen zijn).
De liquide middelen van het product bedragen niet meer dan 55% van zijn netto activa en 
de zichtdeposito's en -equivalenten bedragen niet meer dan 20% van zijn netto activa.
Beleggingen zullen  voornamelijk  in  Europa plaatsvinden,  maar  kunnen ook in  andere  
landen worden gedaan. Beleggingen in opkomende markten mogen niet meer dan 20% 
van de netto activa van het product uitmaken.
Het product kan tot 5% van zijn netto activa beleggen in gesloten REIT's (Real Estate 
Investment Trusts) en tot 20% in deelbewijzen van andere collectieve beleggingsfondsen,
mits deze voldoen aan de uitsluitingscriteria van het product.

Beleggingen in activa die niet voldoen aan de door het fonds vastgestelde sociale en 
ecologische  uitsluitingscriteria  en  governancefactoren  zijn  niet  toegestaan.  De  
beleggingsfilosofie van het product is gebaseerd op het sociale en milieuhandvest en de 
MVB/MVI-regels  van  zijn  promotor,  NewB  S.C.E.  (beschikbaar  op  
https://www.newb.coop/nl/handvest/themas  en  
https://files.newb.coop/nl/public/esg/newb-isr-regels.pdf).  Om te  voldoen  aan  de  regels  
van NewB S.C.E.  en de duurzame beleggingsdoelstelling van het  product,  wordt  een 
selectieprocedure  in  3  stappen  toegepast:  -  Een  uitsluitingsfase  van  bepaalde  
ondernemingen (bv.  uitsluiting van ondernemingen die inkomsten uit  wapenactiviteiten 
genereren)  en  landen  (bv.  landen  die  bekend  staan  om  fundamentele  
mensenrechtenschendingen) op basis van de MVB/MVI-regels van NewB
-  Een  “Best  in  class  screening”  voor  bedrijven  (aanhouden  van  zeer  goede  of  
uitstekende bedrijven op basis van ESG-normen) en voor landen (rekening houdend met 
de sociale, ecologische en bestuursdimensies van een land)
-  Positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het  product  
(rekening houdend met SDG 13, SDG 7 en SDG 12). Een emittent moet aan ten minste 
één van deze SDG's bijdragen zonder de andere twee negatief te beïnvloeden.
Verdere  informatie  over  de  gebruikte  methode  en  concrete  voorbeelden  van  de  
geanalyseerde  criteria  zijn  beschikbaar  in  het  prospectus  en  via  deze  koppeling:  
https://files.newb.coop/fr/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf.
Het  product  biedt  noch  kapitaalbescherming  of  -garantie,  noch  een  gegarandeerd  
rendement.
Afgeleide  financiële  instrumenten  worden  alleen  gebruikt  voor  portefeuille-  en/of  
valuta-afdekking, maar niet voor beleggingsdoeleinden. In dit  verband kan het product 
gebruik maken van valutatermijncontracten om de portefeuille tegen het valutarisico in te 
dekken. De totale netto blootstelling aan het valutarisico van niet-Europese landen zal niet
meer  bedragen  dan  30%  van  de  netto  activa.  Het  product  belegt  niet  in  financiële  
OTC-derivaten.
De munteenheid van het product is de Euro.
Retailbeleggersdoelgroep
Dit product richt zich tot alle beleggers die een gediversifieerde oplossing zoeken op basis
van hun risicoprofiel, met een combinatie van focus op duurzame beloften en thema's die 
worden voorgesteld door leden van NewB en een optimaal risico/rendementbeheer.
Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en houdt geen enkele verbintenis
van de BEVEK, de beheermaatschappij of de beheerder in.
Praktische informatie
Bewaarder:  CACEIS Bank, Belgium Branch
Verdere  informatie  over  dit  product,  het  prospectus,  de  meest  recente  jaar-  en  
halfjaarverslagen  en  andere  praktische  informatie,  waaronder  waar  u  de  laatste  
aandelenkoersen en informatie over andere in uw land verhandelde aandelenklassen kunt
vinden, is verkrijgbaar bij  CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 
Brussel,  en op de website https://www.newb.coop/nl.  Het prospectus en de periodieke 
verslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
 
Risico-indicator
A lager risico, A hoger risico,

potentieel lager rendement potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
De synthetische risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt tot het einde 
van de aanbevolen houdperiode (3 jaar). Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u 
kiest voor een vervroegde uitstap, en u kunt er minder voor terugkrijgen.
Bij  gebrek aan voldoende historische gegevens bevat de risico-indicator gesimuleerde 
gegevens  van  een  referentieportefeuille.  Risicocategorie  3  weerspiegelt  een  beperkt  
potentieel voor winst en/of verlies in de waarde van de portefeuille. Dit is het gevolg van 
beleggingen in obligaties, voornamelijk op de Europese markt.
De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van dit product ten 
opzichte van andere producten te beoordelen. De indicator laat zien hoe groot de kans is 
dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen 
geld is voor betaling.
Het kapitaal is niet gewaarborgd.

Significant(e) risico('s) voor het product die niet onder deze indicator vallen:
Marktrisico:  Dit  is  het  risico  dat  verbonden  is  aan  de  beleggingen  die  het  product  
overeenkomstig zijn beleggingsbeleid doet. Deze portefeuilleposities zijn onderhevig aan 
het  risico van verlies of  devaluatie.  Deze verliezen of  devaluaties zijn het  gevolg van 
prijsveranderingen (prijzen, koersen) van deze beleggingen.
Wisselkoersrisico: Het product kan beleggen in effecten en icb's die zelf gemachtigd zijn
om effecten in andere valuta's dan de euro te verwerven. De waarde van de activa van 
deze  fondsen  kan  dalen  als  de  wisselkoersen  veranderen,  waardoor  de  intrinsieke  
waarde van het product kan dalen.
Kredietrisico: In zoverre dat het product hoofdzakelijk wordt belegd in obligaties (zowel 
bedrijfs- als overheidsobligaties). Er bestaat een risico dat de emittent in gebreke blijft. De
waarschijnlijkheid  dat  een emittent  in  gebreke blijft,  hangt  af  van de kwaliteit  van de 
obligatie. Het risico van wanbetaling is doorgaans hoger voor obligaties met een lagere 
rating dan beleggingskwaliteit. 
Renterisico: In zoverre dat het product hoofdzakelijk in obligaties wordt belegd, bestaat 
er een risico dat de rentevoeten wijzigen, die in geval van een stijging van de rentevoeten 
tot een waardevermindering van het financiële instrument kan leiden. De waarde van een 
vastrentend  effect  is  sterker  afhankelijk  van  rentewijzigingen  naarmate  de  resterende  
looptijd van de emissie langer is en de rentewijziging sterker is. Een renteverhoging leidt 
tot waardeverlies en een verlaging van de meerwinst.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het productprospectus raadplegen.
 
Prestatiescenario’s
De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijk alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan uw adviseur of verdeler. In de bedragen is geen 
rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Wat u uit dit product behaalt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
De getoonde ongunstige, tussen- en gunstige scenario's zijn voorbeelden van de beste en slechtste prestaties, alsmede de gemiddelde prestatie van het product over de afgelopen 5 
jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario laat zien wat er in extreme marktsituaties kan gebeuren.

Belegging van EUR 10.000
Scenario’s Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar (aanbevolen 

periode van bezit)
Stressscenari
o

Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.850 EUR 6.830
Gemiddeld rendement per jaar -11,5% -11,9%

Ongunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.850 EUR 6.830
Gemiddeld rendement per jaar -11,5% -11,9%

Gematigd
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 10.360 EUR 11.100
Gemiddeld rendement per jaar 3,6% 3,5%

Gunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 11.480 EUR 12.460
Gemiddeld rendement per jaar 14,8% 7,6%

Deze tabel laat zien welke bedragen u in verschillende scenario's tijdens de aanbevolen houdperiode kunt behalen, ervan uitgaande dat u EUR 10.000 belegt.
 
Wat gebeurt er als de priip-ontwikkelaar niet kan uitbetalen?
 
U loopt het risico van financieel verlies als de priip-ontwikkelaar en/of de bewaarder hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Er is geen compensatie of depositobescherming die dit 
product dekt.
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Wat zijn de kosten?
 
Kosten in de loop van de tijd
De vermindering van het rendement (RIY) toont het effect van de totale kosten die u betaalt op het rendement dat u uit uw belegging zou kunnen halen. De totale kosten omvatten 
eenmalige, terugkerende en incidentele kosten. De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten in verband met het product zelf, voor de verschillende aanhoudperiodes. Zij 
omvatten eventuele boetes voor vervroegde uittreding. De getoonde cijfers gaan uit  van een belegging van 10.000 euro.  Deze cijfers zijn ramingen en kunnen in de toekomst 
veranderen.
De persoon die u adviseert over dit Product of u dit Product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en 
over de gevolgen ervan voor uw belegging in de loop van de tijd.
Belegging van EUR 10.000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 3 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten EUR 290 EUR 1.010
Effect op de opbrengst 
(vermindering van de 
opbrengst) per jaar

2,9% 3,0%

 
Samenstelling van de kosten
Belegging van EUR 10.000 en jaarlijkse kosten als u uitstapt na 1 jaar.
Eenmalige kosten 
bij in- of uitstap

Instapkosten Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u in uw 
belegging instapt. Dit is het maximumbedrag dat u zult 
betalen; het is mogelijk dat u minder betaalt.
Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs die u betaalt.

nihil EUR 0

Uitstapkosten Het effect van de kosten die ontstaan wanneer u op de 
vervaldag uit uw belegging stapt.
Dit is het maximum dat u zult betalen en u zou minder 
kunnen betalen.

nihil EUR 0 

Conversiekosten Indien van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie 
het hoofdstuk over conversie in het prospectus. nihil EUR 0

Lopende kosten 
(die elk jaar in 
rekening worden 
gebracht)

Beheerskosten en andere
administratie- of 
exploitatiekosten

De effect van de kosten die u elk jaar betaalt voor het 
beheer van het Product en zijn beleggingen.
Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van 
het afgelopen jaar.

2,63% EUR 263

Transactiekosten Het effect van kosten die worden gemaakt wanneer wij 
onderliggende beleggingen kopen of verkopen.
Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we 
kopen en verkopen.

0,30% EUR 30

Incidentele kosten 
die onder bepaalde
voorwaarden in 
rekening worden 
gebracht

Prestatie-vergoedingen 
(en carried interest)

Niet van toepassing

nihil EUR 0

Bovenstaande tabellen tonen het effect van verschillende soorten kosten op het rendement dat u aan het einde van de aanbevolen beleggingsperiode uit uw belegging zou kunnen 
halen en wat de verschillende kostencategorieën betekenen.
 
Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld vervroegd opnemen?
 
Aanbevolen beleggingsperiode: 3 jaar
Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn uw belegging in het product ten minste 3 jaar aan te houden. U kunt echter op ieder moment tijdens 
deze periode zonder boete om terugbetaling van uw belegging vragen of uw investering langer aanhouden.
 
 
 
Hoe kan ik een klacht indienen?
 
Indien u een klacht heeft over dit product, de ontwikkelaar van het product of de persoon die u dit product heeft geadviseerd of verkocht, kunt u contact opnemen met NEWB Wealth 
Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, B-2610 Wilrijk op +32 3 366 65 55, per e-mail via compliance@NEWB.be of per post op Sneeuwbeslaan 20 bus 12, B-2610 Wilrijk.
 
Andere nuttige informatie
 
Prestatiescenario's: U vindt de meest recente, maandelijks bijgewerkte prestatiescenario's op https://www.newb.coop.
In het verleden behaalde resultaten: U kunt de prestaties van het afgelopen jaar -1 downloaden via https://www.newb.coop.
 
Gegevens over het bijgewerkte beloningsbeleid, met onder meer een beschrijving van de wijze waarop de beloning en de voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die
verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en vergoedingen, met inbegrip van de samenstelling van het beloningscomité indien een dergelijk comité bestaat, zijn 
beschikbaar op www.luxcellence.com. Een papieren exemplaar wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
Dit informatiedocument wordt ten minste jaarlijks bijgewerkt.
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