
Beleggingsdoelstelling en -beleid
• Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde

van de activa van het Fonds te beleggen in aandelen uitgegeven door
ondernemingen die actief zijn in de sectoren water en lucht. Het
Compartiment geeft de voorkeur aan ondernemingen die actief zijn in
de watervoorziening en -behandeling, watertechnologie en
milieudienstverlening.

• De in aanmerking komende financiële instrumenten zijn voornamelijk
internationale beursgenoteerde aandelen.

• Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor
beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook
beleggen in gestructureerde producten.

• Het Compartiment wordt actief beheerd. Het beleggingsproces is gericht
op de rigoureuze analyse en evaluatie van de fundamentele
bedrijfsgegevens en streeft naar een belegging in bedrijven die

kapitaalgroei bieden. Alleen de bedrijven die van de groei van de
watersector profiteren, worden opgenomen.

• Deze Aandelencategorie keert geen dividend uit.
• De koers van de Aandelencategorie wordt dagelijks berekend. Beleggers

kunnen aandelen in het Compartiment verkopen op elke werkdag in
Luxemburg, behalve wanneer er geen onderliggende koersen
beschikbaar zijn (markt gesloten).

• De koers van de Aandelencategorie kan worden aangepast om te
verzekeren dat de herbalanceringskosten die worden veroorzaakt door
koop- of terugkoopverzoeken worden gedragen door de beleggers die
verantwoordelijk zijn voor deze in- of uitstroom.

• Aanbeveling: het Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers
die hun geld binnen 7 jaar willen opnemen.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico

Lagere potentiële opbrengst Hogere potentiële opbrengst
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• De getoonde risicocategorie is gebaseerd op historische gegeven en is
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel
van de Aandelencategorie.

• De getoonde risicocategorie is geen doelstelling of garantie en kan in de
loop van de tijd veranderen.

• De laagste categorie betekent niet dat beleggingen daarin zonder risico
zijn.

• Beleggingen in aandelen zijn onderworpen aan hoge koersvolatiliteit
(fluctuaties van de NIW van de Aandelencategorie) maar kunnen een
rendement bieden dat overeenkomt met het genomen risico; daarom is
deze Aandelencategorie in deze risicocategorie ondergebracht.

• Deze waarde wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder:
- Het Compartiment biedt geen kapitaalgarantie of
beschermingsmaatregelen van activa.

- Het Compartiment kan beleggen in opkomende markten.
- Deze activacategorie staat bloot aan politieke en economische risico's
die aanzienlijke invloed kunnen hebben op de resultaten en de
volatiliteit van het Compartiment.
- Vanwege de door ons gehanteerde beleggingsaanpak kan het
Compartiment blootgesteld worden aan valutarisico's.

• De Aandelencategorie brengt tevens de volgende risico's met zich mee,
die niet worden verklaard door de synthetische risico-indicator:
- Liquiditeitsrisico: als er sprake is van ongewone marktomstandigheden
of als de markt wordt gekenmerkt door bijzonder lage handelsvolumes,
kan het Compartiment moeilijkheden ondervinden bij de waardering
en/of verhandeling van een deel van zijn activa, vooral om te voldoen
aan grote terugkoopverzoeken.
- Operationeel risico: het Compartiment staat bloot aan het risico van
wezenlijke verliezen als gevolg van menselijke fouten, systeemstoringen,
of een onjuiste waardering van de onderliggende effecten.
- Tegenpartijrisico: het gebruik van derivaten in de vorm van contracten
met tegenpartijen kan aanzienlijke verliezen met zich meebrengen als
een tegenpartij in gebreke blijft.

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 wenst te beleggen.
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Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding (ten gunste van de distributeur) Max. 5.00%

Uitstapvergoeding (ten gunste van de distributeur) Max. 1.00%

Conversiekosten (ten gunste van de distributeur) Max. 2.00%

Het betreft hier het maximumbedrag dat   wordt ingehouden.

Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelencategorie worden onttrokken
Lopende kosten 2.01%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelencategorie worden
onttrokken
Prestatievergoeding Geen prestatievergoeding

De kosten die u betaalt, zijn bedoeld om de exploitatiekosten van het
Fonds te dekken, waaronder de marketing- en distributiekosten van de
aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële waardetoename van uw
belegging.

De aangegeven kosten voor de instap-, uitstap- en conversiekosten zijn
de maximumwaarden en in sommige gevallen betaalt u misschien
minder. Wij nodigen u uit te overleggen met uw adviseur of uw
distributeur.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van de
periode eindigend op 31 december 2011. Dit cijfer kan van jaar tot jaar
variëren. Het houdt geen rekening met prestatievergoedingen en
portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een
instapvergoeding/uitstapvergoeding die door het compartiment wordt
betaald bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming/aandelen
in een andere instelling voor collectieve belegging.
Raadpleeg voor meer informatie over de kosten het onderdeel "kosten
voor rekening van het fonds" van het Fondsprospectus, dat beschikbaar
is op www.pictetfunds.com

In het verleden behaalde resultaten
De Aandelencategorie is gelanceerd op 15 november 2006
(Compartiment op 15 november 2006).
Resultaten uit het verleden vormen geen indicator voor toekomstige
prestaties.
In de rendementgegevens zijn de provisies en kosten voor uitgifte en
terugkoop van aandelen niet meegenomen.
De resultaten zijn berekend in EUR.

Praktische informatie
• Bewaarnemingsbank: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667
• Het Fondsprospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en

andere informatie over het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar in het
Engels of Frans op de statutaire zetel van het Fonds 15, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667

• De meeste recente aandelenkoers en andere praktische informatie is
verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds.

• Luxemburgse belastingwetten kunnen een invloed hebben op de
persoonlijke belastingsituatie van de belegger.

• Het Fonds 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 Fondsprospectus
is.

• Dit document beschrijft één categorie van één van de
Fondscompartimenten, terwijl het prospectus en de periodieke
verslagen het hele fonds omvatten.

• De activa en passiva van de verschillende Fondscompartimenten zijn
gescheiden. Daaruit volgt dat de rechten van beleggers en schuldeisers
met betrekking tot een compartiment beperkt zijn tot de activa van dat
Compartiment.

• Mits zij voldoen aan de toegangscriteria, hebben beleggers het recht om
hun aandelen in te wisselen voor aandelen in een andere categorie van
dit Compartiment of van een ander Fondscompartiment
Aanvullende informatie over de manier om dit recht uit te oefenen is
verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds.
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Het Fonds is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dit document met essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 25 juni 2012


