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Document met essentiële informatie BELANGRIJKE OPMERKING: 
MFP SICAV p.l.c. ("MFP") heeft bij het opstellen van dit document de door de wet voorgeschreven methodologie gevolgd 
(meer bepaald de regelgeving die bekend staat als "PRIIPs"). De PRIIPs schrijven voor dat de Performance Scenario's 
moeten worden berekend op basis van het totale rendement, zijnde de ontwikkeling van de aandelenkoers en de 
dividendinkomsten, over de afgelopen tien jaar die, naar de mening van MFP, redelijke verwachtingen van toekomstige 
prestaties kunnen overtreffen. MFP waarschuwt beleggers dan ook niet te vertrouwen op dit essentiële 
informatiedocument als basis voor potentiële toekomstige rendementen en dient de Bijzondere Voorwaarden te 
raadplegen voor meer informatie. 

 

Doel 
Dit document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie 
is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen 
en om u te helpen dit product met andere producten te vergelijken. 

 

Product  
Naam: MFP Sicav plc -Raphael's Ethical Choice Fund A Acc 
ISIN: MT7000021085 
Fabrikant: MFP Sicav p.l.c. 
Bevoegde autoriteit: Malta Financiële Diensten Autoriteit (MFSA) 
Contactgegevens: www.i4gam.com of bel +356 2034 1766 voor meer informatie. 
Deze essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op 20 februari 2023. 

 

Wat is dit product?  
Type UCITS-fonds van het open type 

Strategie De doelstelling van het Compartiment is vermogensgroei op lange termijn te genereren door 
wereldwijd in aandelen te beleggen. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het 
Subfonds zal worden bereikt en de beleggingsresultaten kunnen in de loop van de tijd 
aanzienlijk variëren. De activa van het Subfonds worden belegd in aandelen van bedrijven die 
zich richten op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). Binnen het 
effectenselectieproces past het subfonds algemeen aanvaarde strategieën toe voor de 
uitvoering van de ESG-aanpak. De ESG-prestaties van een onderneming worden onafhankelijk 
van het financiële succes geëvalueerd op basis van verschillende indicatoren, die rekening 
houden met ecologische en sociale doelstellingen en corporate governance. Bij de beoordeling 
wordt rekening gehouden met de transparantie en het product- en dienstenaanbod van een 
bedrijf. De benadering van het compartiment bestaat erin een langetermijnbelegger te zijn in 
de gekozen aandelen. Het zal geen handelsstrategieën op korte termijn volgen. Het 
beleggingsproces omvat twee verschillende reeksen selectiecriteria: In het eerste 
selectieproces worden strenge beleggingscriteria gehanteerd bij de selectie van effecten voor 
de beleggingsportefeuille van het compartiment. Deze criteria moeten ervoor zorgen dat het 
compartiment belegt in bedrijven van hoge kwaliteit: die een hoog en duurzaam rendement op 
aangewend bedrijfskapitaal realiseren; die hoge en duurzame vrije kasstromen realiseren; die 
beschikken over moeilijk te repliceren concurrentievoordelen; die geen aanzienlijke 
hefboomwerking nodig hebben om rendement te genereren; met een sterk groeiprofiel; die 
bestand zijn tegen veranderingen, met name technologische innovatie; waarvan de waardering 
door het compartiment als aantrekkelijk wordt beschouwd. In een tweede fase worden de 
geselecteerde aandelen gescreend op de ESG-parameters en vindt de definitieve selectie plaats 
in overeenstemming met het interne ESG-beleid van de Beleggingsbeheerder. De beleggers 
dienen zich ervan bewust te zijn dat de toepassing van deze beleggingscriteria het aantal 
potentiële beleggingen die het compartiment geschikt acht voor de portefeuille van het 
compartiment, aanzienlijk beperkt. Het Compartiment heeft geen geografische voorkeur, maar 
zal hoofdzakelijk bestaan uit ondernemingen in ontwikkelde markten die aan 
gereglementeerde beurzen zijn genoteerd. Het Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in 
aandelen met een marktkapitalisatie van grote tot middelgrote ondernemingen. 

Beoogde belegger Dit is een op groei gerichte portefeuille die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers 
die bereid zijn een hogere volatiliteit te aanvaarden en geen behoefte hebben aan een jaarlijks 
inkomen. Deze strategie is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar. 

Beleggingstermijn Dit product is een open fonds. 
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor 
terugkrijgen? 

 

Hieronder volgen enkele andere risico's die van 
wezenlijk belang zijn voor de PRIIPs en waarmee 
in de samenvattende risico-indicator geen 
rekening is gehouden: 

 

Zij kunnen onder meer betrekking hebben op 
aandelenmarkt-, obligatiemarkt-, valuta-, rente-, 
krediet-, marktvolatiliteits- en politieke risico's en 
elke combinatie van deze en andere risico's. 

 
Meer informatie over de andere risico's vindt u in 
het prospectus en het aanbodsupplement op: 
www.i4gam.com/documents/ . 

 
 
 
 
 
 

Prestatiescenario’s Investering € 10 000   
  1 jaar 5 jaar (aanbevolen 

beleggingstermijn) 
    

Stressscenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 2 973 € 2 627 
 Gemiddeld rendement per jaar -70.3% -23.5% 
    

Ongunstig scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 8 049 €8 039 
 Gemiddeld rendement per jaar -19.5% -4.3% 
Gematigd scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 10 671 € 15 793 
 Gemiddeld rendement per jaar 6.7% 9.6% 
Gunstig scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 13 212 € 18 467 
 Gemiddeld rendement per jaar 32.1% 13.1% 

 
 

Deze tabel toont het bedrag dat u in de komende 5 jaar (aanbevolen houdperiode) zou kunnen terugkrijgen, bij 
verschillende scenario's, in de veronderstelling dat u 10.000 euro investeert. De getoonde scenario's illustreren hoe uw 
belegging zou kunnen presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De gepresenteerde 
scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van 
deze belegging varieert, en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het 
product houdt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen 
rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen uitbetalen. 

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of 
distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

 
 
 

Wat gebeurt er als MFP Sicav p.l.c. niet kan uitbetalen? 
Voor uw bescherming worden de activa van de maatschappij bewaard bij een afzonderlijke maatschappij, een 
depotbank, zodat het vermogen van het fonds om uit te keren niet wordt beïnvloed door de insolventie van MFP Sicav 
p.l.c. Bij beëindiging of opheffing van het fonds worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de 
opbrengst, maar u zou een deel of het geheel van uw belegging kunnen verliezen. 

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt. 
De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het 
risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. 
Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal 
verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet 
kunnen betalen. 
Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 op 7, wat een 
gemiddelde risicoklasse is. De potentiële verliezen als gevolg van 
toekomstige prestaties zijn gemiddeld en slechte 
marktomstandigheden kunnen het vermogen van u om een positief 
rendement op uw belegging te ontvangen beïnvloeden. 
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Wat zijn de kosten? 
De Reduction in Yield (RIY) laat zien welk effect de totale kosten, die u betaalt, hebben op het beleggingsrendement dat u 
zou kunnen krijgen. De totale kosten houden rekening met eenmalige, lopende en incidentele kosten. 
De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende beleggingstermijnen, 
uitgaande van een rendement volgens het scenario van matig rendement. Ze zijn inclusief potentiële uitstapboetes. De 
cijfers gaan ervan uit dat u €10,000 investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 
 
Tabel 1: Kosten in de tijd 
De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, zal deze 
persoon u informatie geven over deze kosten, en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen 
hebben. 
 
Investeringsscenario’s (€ 10 000) Als u na 1 

jaaruitstapt. 
Als u aan het einde van de aanbevolen 
beleggingstermijn van 5 jaaruitstapt. 

  

Totale kosten € 521 € 1 635   
Effect op het rendement (RIY) per jaar 5.21% 2.75%   

 

Tabel 2: Samenstelling van de kosten 
De onderstaande tabel laat zien: 

• De impact per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de 
aanbevolen beleggingstermijn zou kunnen behalen. 

• De betekenis van de verschillende kostencategorieën 

Als u uitstapt na 1 jaar 

Eenmalige kosten bij 
binnenkomst of 
afsluiten 

Instapkosten € 300 De impact van de kosten die u betaalt bij het invoeren van 
uw investering. [3.00%] 

 Uitstapkosten € 0 De impact van de kosten om uit uw belegging te stappen 
wanneer deze vervalt. De impact van de kosten van onze 
aan- en verkoop van onderliggende beleggingen voor het 
product. 

Jaarlijkse kosten Portefeuilletransactiekosten € 15 Het effect van de kosten van onze aan- en verkoop van 
onderliggende beleggingen voor het product. [0.15%] 

 Beheerskosten en andere 
administratieve of 
exploitatiekosten 

€ 148 De impact van de kosten die wij jaarlijks maken voor het 
beheer van uw beleggingen. [1.48%] 

Incidentele kosten 
onder specifieke 
voorwaarden 

Prestatievergoedingen € 58 15% als de NIW aan het einde van het kwartaal hoger is 
dan de hoogste NIW aan het einde van de voorgaande 
kwartalen of hoger dan de Initiële Introductieprijs 
berekend op de NIW van elke Waarderingsdag. De 
prestatievergoeding wordt berekend volgens het "high 
water mark"(*) principe. [0.58%] 

(*) De hoogste van a) de initiële introductieprijs en b) de hoogste NAV per aandeel waarop een prestatievergoeding is betaald. 

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld er vroegtijdig uithalen? 
 Aanbevolen beleggingstermijn: 5 jaar  
Dit product heeft geen vereiste minimale beleggingstermijn, maar is bedoeld voor lange termijnbeleggingen; u moet bereid 
zijn minstens 5 jaar te blijven beleggen. 

 

Hoe kan ik klagen? 
Als u klachten heeft over het product of het gedrag van de fabrikant of de persoon die advies geeft over, of de verkoop van 
het product, kunt u uw klacht op een van de volgende manieren indienen: 

• U kunt uw klacht melden via e-mail info@i4gam.com . 

• U kunt uw klacht schriftelijk richten aan: Afdeling Klachten, MFP Sicav p.l.c., 7, Triq il-Kbira, Naxxar NXR 1800, Naxxar, 
Malta. 

Andere relevante informatie 
De in dit document gebruikte kosten- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven 
methodologie. Wij zijn verplicht om u verdere documentatie te verstrekken, zoals het laatste Prospectus en het Offering 
Supplement van het product. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.i4gam.com . 
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