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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze 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. 

Lyxor / Sandler US Equity Fund - Class I EUR (het "Fonds")
ISIN-code: IE00BD8GKT91 - Een subfonds van de beleggingsvennootschap Lyxor Newcits IRL PLC (de "Vennootschap") met domicilie in Ierland.
Beheerd door Lyxor Asset Management S.A.S. ("LAM")

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds biedt blootstelling aan een beleggingsstrategie die werd ontwikkeld door Sandler Capital Management (de “Trading-strategie”).  De strategie is 
gericht op vermogensgroei in alle economische en marktomstandigheden en omvat zowel long- als short-posities op aandelen, waarvan de meeste – niet 
allemaal – genoteerd staan op een erkende Noord-Amerikaanse beurs. 
Het Fonds streeft zijn doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in effecten als aandeleninstrumenten en financiële derivaten, waaronder contracts for 
difference, aandelenswaps en total return swaps (deze laatste categorie biedt blootstelling aan de volledige of een deel van de Trading-strategie).
De short-posities worden uitsluitend door middel van financiële derivaten ingenomen.

De valuta van het aandeel is de euro (EUR).
Financiële  instrumenten  waarin  wordt  belegd:  internationale  aandelen,  bedrijfsobligaties,  FDI's,  eenheden  van  exchange-traded  funds,  
converteerbare obligaties, valutatermijncontracten, futures, opties en CDS’en op indexen.

Uitkeringsbeleid:    alle  bedragen  van  het  Fonds  beschikbaar  voor  uitkering  (in  voorkomend  geval)  zullen  niet  worden  uitgekeerd  aan  de  
aandeelhouders, maar worden herbelegd.

Intrinsieke waarde: berekend op elke dinsdag of, wanneer een dinsdag geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag, dan wel op enige andere dag 
of dagen die bepaald word(t)(en) door de Bestuurders en vooraf aan de Aandeelhouders word(t)(en) meegedeeld, met dien verstande dat er per twee 
weken ten minste één waarderingsdatum is. 

Terugkopen: 10u00 Ierse tijd op de desbetreffende Waarderingsdag of enig ander tijdstip zoals kan bepaald worden door de Bestuurders en zoals 
vooraf kenbaar kan worden gemaakt aan de Aandeelhouders.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Het  hierboven  vermelde  risico-  en  opbrengstprofiel  is  gebaseerd  op  het  
maximale  risico  dat  de  fondsbeheerder  mag  nemen  overeenkomstig  de  
strategie van het fonds, alsook op de prestaties ervan, indien van toepassing.
Deze risicoraming is dan ook mogelijk geen betrouwbare indicatie van het 
toekomstige  risico  en  kan  na  verloop  van  tijd  veranderen.  De  laagste  
categorie betekent niet dat een belegging zonder risico is.
Het Fonds werd ondergebracht in categorie 5. Categorie 5 betekent dat in 
normale marktomstandigheden een aanzienlijk kapitaalverlies mogelijk is; de 
waarde van uw belegging kan aanzienlijk  veranderen en een opwaarts  of  
neerwaarts verschil vertonen dat boven het dagelijks gemiddelde ligt.

Belangrijke  risico's  die  niet  gedekt  worden  door  bovenstaande  
schaalverdeling  maar  die  de  intrinsieke  waarde  van  het  Fonds  negatief  
kunnen beïnvloeden en die het Fonds kan bekendmaken in dit  document 
(voor nadere details over de risico's, zie Risicoprofiel in het Prospectus): 

Tegenpartijrisico:  Het  Fonds  is  blootgesteld  aan  het  risico  dat  een  
tegenpartij,  waarmee  het  een  overeenkomst  of  een  transactie  heeft  
afgesloten, insolvabel zou kunnen worden of anderszins in gebreke zou 
blijven  en  meer  in  het  bijzonder  wanneer  het  onderhands  financiële  
derivaatinstrumenten of effectenleentransacties heeft afgesloten. Indien 
een dergelijke gebeurtenis  plaatsvindt,  kan de netto inventariswaarde 
van het Fonds aanzienlijk dalen. Overeenkomstig de regulering zoals die
van toepassing is op het Fonds, kan dergelijk risico niet meer bedragen 
dan 10% van de totale activa van het Fonds per tegenpartij.
Kredietrisico: Het Fonds is onderworpen aan het risico dat een emittent
insolvent zou kunnen worden of aan elke andere gebeurtenis die een 
impact heeft op de kredietkwaliteit van deze emittent. Het gevolg van dit 
risico kan aanleiding geven tot een daling van de netto inventariswaarde
van het Fonds.
Liquiditeitsrisico: In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in geval 
van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke koop- of
verkooptransactie met betrekking tot financiële instrumenten die worden 
aangehouden door het Fonds of die een impact hebben op de waarde 
ervan,  aanleiding  geven  tot  grote  schommelingen  van  hun  
waarderingen.  In  dergelijke  omstandigheden  zou  de  netto  
inventariswaarde van het Fonds negatief kunnen worden beïnvloed.
Risico  van  financiële  derivaatinstrumenten:  Het  Fonds  belegt  in  
financiële  derivaatinstrumenten.  Deze  financiële  derivaatinstrumenten  
kunnen verschillende soorten risico’s inhouden, zoals (maar niet beperkt
tot)  hefboomrisico,  hoog  volatiliteitsrisico,  waarderingsrisico  of  
liquiditeitsrisico.  Indien  dit  risico  plaatsvindt,  kan  de  netto  
inventariswaarde van het Fonds aanzienlijk dalen.
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Kosten
De lasten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten voor het beheer van het Fonds te betalen, inclusief de kosten voor marketing en de distributie ervan. 
Deze lasten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bijkomende informatie over de lasten verwijzen we naar het relevante deel over de 
lasten in het prospectus van het Fonds, dat terug te vinden is op www.lyxorfunds.com.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding: Tot 5%.
Uitstapvergoeding: Tot 3%.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging 
worden uitbetaald. De hier vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Het is mogelijk dat u in sommige gevallen minder betaalt. De 
beleggers kunnen bij hun financieel adviseur of distributeur informatie inwinnen over de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. 
Lopende kosten: 1,53%.
Het cijfer voor de blijvende kosten is gebaseerd op de uitgaven van vorig jaar (inclusief belastingen indien van toepassing) voor het jaar dat eindigt in 
december 2018 en kan van jaar tot jaar verschillen. Prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten zijn niet inbegrepen, met uitzondering van in- 
en uitstapkosten die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten of aandelen van onderliggende instellingen voor collectieve 
belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: 0,04% voor het jaar dat eindigt op 31 december 2018. De prestatievergoeding voor de klasse bedraagt 20% van de netto 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardestijging van de NIW.

In het verleden behaalde resultaten 
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De  prestaties  uit  het  verleden  zijn  geen  betrouwbare  indicator  voor  
toekomstige resultaten. Het rendement wordt uitgedrukt in euro (EUR) en is 
exclusief  alle  vergoedingen  die  aangerekend  worden  aan  het  Fonds.  Het  
Fonds werd opgericht op 15 november 2016.

Praktische informatie 
Bewaarbank: CACEIS Bank Ireland Branch.

Meer praktische informatie over het Fonds, het meest recente prospectus alsook de meest recente jaarverslagen en alle daaropvolgende halfjaarverslagen 
zijn kosteloos in het Frans of het Engels verkrijgbaar bij  de klantendienst of de beheervennootschap, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 
Puteaux, FRANKRIJK.

Bijkomende  informatie:  de  netto  inventariswaarde  en  andere  informatie  over  de  aandelenklasse  (indien  er  is),  zijn  beschikbaar  op  
www.lyxorfunds.com.

Belastingen: De belastingwetgeving die van toepassing is in de lidstaat waar het Fonds is geregistreerd, kan een impact hebben voor beleggers. 
Gelieve uw gebruikelijke belastingadviseur te raadplegen voor bijkomende informatie. 

Lyxor  Asset  Management  kan  enkel  aansprakelijk  worden  gesteld  op  basis  van  enige  verklaring  in  dit  document  die  misleidend,  onnauwkeurig  of  
inconsistent zou zijn met de relevante delen van het prospectus van het Fonds.
De  details  van  het  remuneratiebeleid  van  de  beheervennootschap  zijn  terug  te  vinden  op  www.lyxor.com  of  zijn  op  schriftelijk  verzoek  kosteloos  
verkrijgbaar bij  de beheervennootschap.  In dit  beleid staan in het  bijzonder de methodes beschreven voor het  berekenen van de remuneratie en de 
voordelen  van  bepaalde  categorieën  van  werknemers,  de  instanties  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  toewijzing  ervan  en  de  samenstelling  van  het  
Compensatiecomité.
Het Fonds is toegelaten in Ierland en staat onder het toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Lyxor Asset Management wordt gereguleerd door de 
Autorité des Marchés Financiers.
De hier voorgestelde essentiële beleggersinformatie is juist en actueel op 23 april 2019.
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