Essentiële Beleggersinformatie
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

(ISIN NL0013689110)

Een subfonds van het Meesman Paraplufonds, beheerd door Meesman Index Investments B.V.
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
beleggen 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.

Doelstelling en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling:

Indexfonds

tegen zo laag mogelijke kosten zo nauwkeurig mogelijk

Aandelen Wereldwijd Totaal streeft naar waardegroei op

Het

Meesman

volgen. Het fonds belegt haar vermogen in het Northern

lange termijn door passief te beleggen in een breed

Trust World Custom ESG Equity Index Fund, het Northern

gespreide, marktgewogen portefeuille van aandelen van

Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS

grote, middelgrote en kleine beursgenoteerde bedrijven

FGR Fund en het Northern Trust World Small Cap ESG Low

gevestigd in ontwikkelde landen wereldwijd en aandelen

Carbon Index FGR Fund. Deze indexfondsen hebben als

van grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven

doel het beleggingsresultaat van een bepaalde beursindex

gevestigd in opkomende landen wereldwijd. Bedrijven die

zo nauwkeurig mogelijk te evenaren. Meer informatie over

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om rekening te

deze Northern Trust fondsen vindt u in het prospectus (zie

houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur

www.meesman.nl/documenten).

niet of onvoldoende nakomen worden uitgesloten.

Dividendbeleid: Het fonds keert eens per jaar dividend uit,

Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in één of meer passief

dat automatisch wordt herbelegd.

beheerde beleggingsfondsen die individueel of gezamenlijk

Verhandelbaarheid: Beleggers kunnen eens per week

het beleggingsuniversum zo volledig mogelijk afdekken en

participaties in het fonds kopen, switchen en verkopen.

het rendement en risico van het beleggingsuniversum

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico

Hoger risico

Doorgaans lager rendement
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Omdat het fonds pas recent is opgericht is bovenstaande

ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Hierdoor

risico-indicator gebaseerd op een simulatie van het risico

zijn de beleggingen van het fonds zeer breed gespreid over

over de afgelopen vijf jaar. Het historische risico is niet altijd

landen en sectoren en is het fonds minder risicovol dan

een betrouwbare indicator van het toekomstige risico. Het

aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed

risicoprofiel van het fonds en de indeling in de hierboven

spreiden.

getoonde risico- en opbrengstcategorie kan veranderen. De
laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
Het

fonds

is

in

Het fonds is een indexfonds. Het rendement van
indexfondsen is doorgaans hoger dan van vergelijkbare
actief beheerde beleggingsfondsen. Het risico bestaat

een

relatief

hoge

risico-

en

vrijwel uitsluitend uit de waardeschommelingen van de

opbrengstcategorie ingedeeld omdat het in aandelen

gevolgde beursindex (het zogeheten marktrisico). Er is niet

belegt en aandelen in het algemeen risicovoller zijn dan

of nauwelijks sprake van de risico’s die verbonden zijn aan

obligaties. Het fonds valt echter niet in de hoogste risico- en

actief beheer (het zogeheten specifieke risico).

opbrengstcategorieën omdat het belegt in een zeer groot
aantal aandelen (circa 6.500) van bedrijven gevestigd in 49

Meer informatie over de risico’s van dit fonds vindt u in het
prospectus (zie www.meesman.nl/documenten).

Kosten
Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht

De kosten die in rekening worden gebracht dienen om de

voordat of nadat u heeft belegd

beheerkosten en operationele kosten van het fonds te

Instapvergoeding

0,25%

dekken en verminderen de potentiële groei van uw

Uitstapvergoeding

0,25%

belegging.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen

Bij een switch worden 0,25% switchkosten in rekening

worden ingehouden voordat het wordt belegd.

gebracht.

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,5%

kosten een schatting van de te verwachten totale kosten op

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

Omdat het fonds pas recent is opgericht zijn de lopende

Niet van toepassing

jaarbasis.

De

lopende

kosten

zijn

exclusief

de

transactiekosten die binnen het fonds worden gemaakt.
Meer informatie over de kosten van dit fonds vindt u in het
prospectus (zie www.meesman.nl/documenten).

In het verleden behaalde resultaten
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Het fonds is opgericht op 20
september 2019.

100%

Omdat het fonds pas recent is
opgericht is er nog niet voldoende
data beschikbaar om een zinvolle
indicatie te kunnen geven van de in
het verleden behaalde resultaten.

80%
60%
40%
20%
0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonds
Index

Praktische informatie
Juridisch eigenaar: Stichting Meesman Beleggingsfondsen.
Bewaarder: De bewaarder van het fonds is Darwin Depositary Services B.V.
Meer informatie: Dit fonds is een subfonds van het Meesman Paraplufonds. Meer informatie over het Meesman
Paraplufonds en alle subfondsen, waaronder het Nederlandstalig prospectus, de laatste (half)jaarverslagen en de laatste
koersen vindt u op www.meesman.nl. Het Engelstalige prospectus, het laatste (half)jaarverslag en het document met
essentiële beleggersinformatie van de Northern Trust fondsen waarin wordt belegd vindt u op www.northerntrust.com en
www.fgrinvesting.com.
Switchen tussen subfondsen: Beleggers kunnen met inachtneming van de voorwaarden zoals omschreven in het
prospectus switchen tussen de subfondsen van het Meesman Paraplufonds.
Belasting: Het fonds is onderhevig aan Nederlandse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke
belastingsituatie.
Juridische informatie: Meesman Index Investments B.V. 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 prospectus van het fonds is.
Aan Meesman Index Investments B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.
Meesman Indexbeleggen is een handelsnaam van Meesman Index Investments B.V.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 september 2019.

