
Soort

Looptijd

Doelstellingen

Risico

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit
product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans
is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er
geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is
een middelmatig hoge risicoklasse. 

Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument | 1 januari 2023

Vergelijkingsmaatstaf
Het Fonds wordt actief beheerd en de effectenselectie verloopt niet aan de hand van 
een vergelijkingsmaatstaf. De prestaties van het Fonds worden vergeleken met de
Solactive GBS United States Small Cap Index (de "vergelijkingsmaatstaf"). De
vergelijkingsmaatstaf wordt niet gebruikt als leidraad voor de
portefeuillesamenstelling of als rendementsdoelstelling en het Fonds kan volledig
belegd zijn in effecten die niet zijn opgenomen in de vergelijkingsmaatstaf.

U kunt aandelen kopen en verkopen op elke werkdag (doorgaans een dag waarop
banken in Ierland of New York open zijn) waarop de waarde van de aandelen wordt
berekend. Uitzonderingen hierop worden uitvoeriger beschreven in de
vakantiekalender van het fonds, die verkrijgbaar is bij de Administrateur. 

Retailbeleggersdoelgroep 

Essentiële-informatiedocument

Dit document geeft u belangrijke 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. 

NCG US Small Cap Growth Equity Fund (het << Fonds >>)
Een subfonds van Candoris ICAV (de "ICAV")
US Dollar Institutional I Class ( IE000TY23GV5 )

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Dit product is een ICBE-fonds.

Doel

Beleggingsdoelstelling 
L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer une appréciation du capital
sur le long terme. 

Beleggingsbenadering
Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds investira, dans des conditions
de marché normales, au moins 80% de sa valeur nette d'inventaire dans des actions
américaines de petites capitalisations négociées sur une Bourse reconnue. Terugkoop en handel in aandelen 

Beleggingsbeleid

Dit stelt u in staat om potentiële verliezen te beoordelen als gevolg van toekomstige
prestaties op een gemiddeld hoog niveau en slechte marktomstandigheden kunnen
de waarde van uw investering beïnvloeden.
Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en waarmee geen
rekening is gehouden in de samenvattende risico-indicator, verwijzen wij u naar het
Jaarverslag of het Prospectus van het product, beschikbaar op www.candoris.nl
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Distributiebeleid
De aandelen keren geen dividenden uit. Het jaarresultaat wordt gekapitaliseerd (of
herbelegd).

Dit Fonds is ontworpen voor particuliere en institutionele beleggers die op zoek zijn
naar een gepoolde blootstelling en geen bezwaar hebben tegen een hoger
beleggingsrisico. Het Fonds is bedoeld als onderdeel van een gediversifieerde
beleggingsportefeuille. Dit Fonds is ontworpen om deel uit te maken van een
bredere beleggingsportefeuille. Het kan ook geschikt zijn als belangrijk onderdeel
van de totale portefeuille van een belegger en dient door beleggers met alleen
basiskennis uitsluitend te worden gekocht na inwinning van advies of op louter
uitvoerende basis. Beleggers moeten kapitaalverlies kunnen dragen om een hoger
potentieel rendement te kunnen genereren.

PRIIP-ontwikkelaar: Candoris ICAV
De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Candoris ICAV met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
De beheermaatschappij van de ICAV is KBA Consulting Management Limited, waaraan vergunning is verleend in Ierland en die onder toezicht staat van de Central Bank of
Ireland.
Voor meer informatie over dit product kunt u de website www.candoris.nl raadplegen of bellen naar: +31 23 890 5507   
Dit document is gepubliceerd op 1 januari 2023.
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Het Fonds heeft geen vervaldatum.

Le Gestionnaire financier estime que cette approche généraliste, fondée sur le
travail d’équipe, permet d’analyser l’univers des valeurs de croissance de manière
approfondie, de mener des discussions constructives sur des valeurs spécifiques et
sur le portefeuille, mais aussi de rationaliser le processus de prise de décision.

Le Gestionnaire financier utilise la recherche directe pour identifier et investir dans
des sociétés présentant une forte croissance organique des revenus, qui peut être
maintenue sur de longues périodes et permettre une capitalisation de la valeur de la
société au fil du temps. La recherche directe implique une analyse détaillée par les
gestionnaires de portefeuille des informations disponibles au public sur les sociétés
ciblées, que le Gestionnaire financier utilise pour élaborer des modèles financiers
propres à chaque participation.
Les principaux critères fondamentaux auxquels un investissement doit satisfaire sont
les suivants : croissance de premier ordre du chiffre d’affaires, potentiel de marché
important et en expansion, position de leader, économies d’échelle, équipe de
gestion solide. L'équipe de gestion du portefeuille est pluricompétente, ce qui
signifie que tous les gestionnaires de portefeuille connaissent parfaitement tous les
aspects du processus d'investissement du portefeuille et le mettent en œuvre de
façon collégiale. Les investissements du Fonds ne seront pas sélectionnés dans un
secteur en particulier. Le Fonds investira dans des entreprises de plusieurs secteurs
de l'économie, pour autant que les critères de croissance du Gestionnaire financier
soient remplis. 

Wat is dit voor een product?



5 jaar
Belegging

Scenario's

Investissement: 

Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Kosten in de loop van de tijd

1.15%
60,638.39$                          

1.15%

(aanbevolen periode van bezit)

Totale kosten
Effect van de kosten per jaar (*)

11,500.00$                          

NCG US Small Cap Growth Fund, een subfonds van Candoris ICAV - US Dollar Institutional 1 Class ( IE000TY23GV5 )

2,299,228.59$                     
18.12%

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Aanbevolen periode van bezit

Als u na 5 jaar uitstapt

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. 

Stress

Ongunstig

Gematigd

Gunstig

Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

534,775.64$                        
-46.52%

741,110.59$                        
-25.89%

1,042,624.01$                     
4.26%

Wat gebeurt er als Candoris ICAV niet kan uitbetalen?

Wat zijn de kosten?

Prestatiescenario's 

Als u na 1 jaar uitstapt (aanbevolen periode van bezit)

Als Candoris ICAV niet in staat is om u uit te betalen wat u verschuldigd is, wordt dit door geen enkele nationale compensatieregeling gedekt. Om u te beschermen, worden
de activa in overeenstemming met de ICBE-regelgeving in bewaring gegeven bij een aparte vennootschap, een bewaarder. In het ergste geval verliest u echter uw volledige
inleg.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen
is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de
toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. 
Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds over de afgelopen
5 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. 

1,000,000$                          

1,407,829.85$                     
40.78%

244,662.02$                        
-24.54%

546,249.61$                        
-11.39%

1,092,048.50$                     
1.78%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.
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Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt,
hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en
verschillende mogelijke beleggingsperioden. 
We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds
presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. 

Als u na 1 jaar uitstapt
Als u na 5 jaar uitstapt

1,000,000.00$                    



Andere nuttige informatie

Effect van de kosten per jaar

als u na 1 jaar uitstapt

0

Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u
het product verkoopt, doet dat misschien wel.

Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u
het product verkoopt, doet dat misschien wel.

Instapkosten

Uitstapkosten 

0

Aanvullende informatie We zijn verplicht om u verdere documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product en de jaar- en halfjaarverslagen
over in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.candoris.nl
In het verleden behaalde resultaten & prestatiescenario's Zie onze factsheet op www.candoris.nl voor de in het verleden behaalde resultaten van het fonds. Ook kunt u het
meest recente prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en andere documentatie vinden in de rubriek 'Fondsdocumenten' op onze website www.candoris.nl. 
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Samenstelling van de kosten 

Het Fonds is ontworpen om gedurende een middellange termijn te worden aangehouden en we raden u aan deze belegging ten minste 5 jaar aan te houden. 
U kunt op elk moment verzoeken om uw geld zonder boete geheel of gedeeltelijk op te nemen, of voor een langere periode aan te houden. U kunt doorgaans op elke
werkdag in Ierland of New York een verzoek indienen om aandelen in het Fonds te kopen of te verkopen, met inachtneming van de voorwaarden uiteengezet in de rubriek
'Essentiële informatie over kopen en verkopen' van de bijlage van het Fonds (dat samen met het prospectus het Prospectus vormt).

Hoe kan ik een klacht indienen?

Eventuele klachten over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die over het product adviseert, kunnen op de volgende manieren worden ingediend: 
     Telefoon: +31 23 890 5507 
     E-mail: candoris@candoris.nl
     Postadres: Candoris ICAV, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 A4EO, Ierland
     Online: https://candoris.nl/contact-us/

Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

11,500.00$                       

53,500.00$                       

Effect van de kosten per jaar

als u na 1 jaar uitstapt

Beheerskosten en andere administratie- 
of exploitatiekosten

Transactiekosten

De beheervergoedingen en andere administratieve en operationele kosten zijn vaste
kosten. Deze vergoedingen en kosten die ten laste komen van het fonds zijn exact
gelijk aan het hier opgegeven bedrag.

0,0535% van de waarde van uw belegging per jaar.
Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende
beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren
naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

NCG US Small Cap Growth Fund, een subfonds van Candoris ICAV - US Dollar Institutional 1 Class ( IE000TY23GV5 )

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Effect van de kosten per jaar

als u na 1 jaar uitstapt


