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 in dit fonds wenst te beleggen.

Thematics Subscription Economy Fund (R/A (USD) ISIN: LU2095319765),
een compartiment van Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Beheermaatschappij en Promotor: Natixis Investment Managers S.A., deel van de Natixis-groep
Beleggingsbeheerder: Thematics Asset Management, deel van de Natixis-groep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling:
De beleggingsdoelstelling van Thematics Subscription Economy Fund
(het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn.
Beleggingsbeleid:
Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de hele
wereld die door de beleggingsbeheerder zijn geïdentificeerd als
bedrijven die deelnemen aan of die een blootstelling hebben aan
potentiële groei in verband met het beleggingsthema van de
subscription economy. Subscription economy heeft betrekking op een
bedrijfsmodel waarbij bedrijven de consument toegang bieden tot
producten en/of diensten tegen terugkerende betalingen (ofwel op
basis van een abonnement, of op basis van "pay-per-use") in plaats
van
deze
als
een
eenmalige
transactie
te
verkopen.
Consumptiepatronen veranderen en consumenten hebben de neiging
om niet langer een goed of dienst te kopen maar om zich regelmatig te
abonneren op een dienst of een product. Subscription (abonnement)
heeft betrekking op elke regeling die regelmatige levering of langdurig
gebruik van een dienst of product mogelijk maakt. De regeling bepaalt
wat het product of de dienst is, alsmede de gebruiks- of
leveringsfrequentie, de prijs en het tijdsbestek.
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen
wereldwijd in aandelen. De aandelenbeleggingen van het fonds
kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen en, in
ondergeschikte mate, gesloten vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en
aan aandelen verwante effecten zoals warrants, aan aandelen
gekoppelde notes en converteerbare obligaties, waarvan de waarde is
afgeleid van de waarde van een van deze aandeleneffecten, en
certificaten van aandelen voor dergelijke aandelenbeleggingen.
Als onderdeel van de beleggingen van het fonds in wereldwijde
aandeleneffecten kan het fonds ook tot 30% van het totale vermogen
beleggen in bedrijven in opkomende markten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het
Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het ShenzhenHong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock
Connect-programma’s” genoemd).
Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in
andere soorten effecten dan hierboven zijn omschreven, alsmede in
geldmarktinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten. Het fonds
kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor
collectieve belegging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ETF’s

(exchange traded funds) die worden aangemerkt als ICBE’s.
Het fonds wordt actief beheerd met een focus op bedrijven die hun
producten en diensten in toenemende mate aanbieden via het
bedrijfsmodel van de subscription economy en die volgens de
beleggingsbeheerder een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel
hebben dat wordt bepaald door langdurige trends. Als onderdeel van
de
beleggingsstrategie
van
het
Fonds
hanteert
de
beleggingsbeheerder criteria op het gebied van milieu, maatschappij
en governance (ESG) voor de besluitvorming voor zowel de selectie
als de kapitaalallocatie, wat zal resulteren in:
 uitsluiten van controversiële activiteiten en emittenten tijdens
het screeningproces;
 opnemen van niet-financiële overwegingen zoals
materialiteitsanalyses van ESG-risico’s in de fundamentele
analyse van ondernemingen;
 actief aandeelhouderschap door te stemmen in algemene
vergaderingen en door de dialoog aan te gaan met
ondernemingen in de portefeuille over ESG-onderwerpen.
Het fonds heeft geen beperkingen op het gebied van sectoren, indices,
valuta’s, geografische overwegingen of kapitalisatiegrootte en de
vermogensbeheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven waarvan
de aandelen handelen tegen een waarde die lager is dan de intrinsieke
waarde zoals geschat door de vermogensbeheerder.
De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar.
Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds worden
vergeleken met dat van de Morgan Stanley Capital International All
Country World ("MSCI ACWI") Index, ook al kan het rendement
aanzienlijk ervan afwijken.
Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen
laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden
uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het
geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document
uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption
of Shares” in het prospectus voor nadere informatie.
Aanbeveling: dit fonds is mogelijk geschikt voor beleggers die zich
kunnen veroorloven om kapitaal voor een periode van 3 tot 5 jaar opzij
te zetten.

Risico- en opbrengstprofiel
operationeel en tegenpartijrisico.
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

Deze indeling op de synthetische risico- en opbrengstindicator is
gebaseerd op de spreiding van het fonds over aandelen. Historische
gegevens bieden mogelijk geen betrouwbare indicatie voor de
toekomst. De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en
kan in de loop van de tijd veranderen. Er is geen kapitaalgarantie of
bescherming van de waarde van het fonds. De laagste risicocategorie
betekent niet dat er sprake is van een “risicoloze” belegging.
De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het fonds, maar
worden onvoldoende gedekt door de synthetische indicator:

Risico in verband met Stock Connect: Het fonds kan beleggen in
Chinese A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connectprogramma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connectprogramma, die onderworpen zijn aan extra beperkingen ten aanzien
van afwikkeling, mogelijke veranderingen in regelgeving en
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Risico van geografische concentratie: Fondsen die hun beleggingen
concentreren in bepaalde geografische regio’s, kunnen verliezen lijden,
vooral wanneer de economieën van die regio’s moeilijkheden
ondervinden of wanneer beleggen in die regio’s minder aantrekkelijk
wordt. Bovendien kunnen de markten waarin deze fondsen beleggen,
aanzienlijk worden beïnvloed door nadelige ontwikkelingen op het
gebied van politiek, economie of regelgeving.
Risico van een geconcentreerde portefeuille: Fondsen die beleggen
in een beperkt aantal effecten kunnen een sterker schommelend
beleggingsrendement vertonen. Als die effecten slecht presteren, kan
een fonds grotere verliezen lijden dan wanneer het in een groter aantal
effecten zou hebben belegd.
Risico van bedrijven met kleinere marktkapitalisatie: Fondsen die
beleggen in bedrijven met een kleine marktkapitalisatie kunnen extra
gevoelig zijn voor grotere koersschommelingen en bepaalde
marktontwikkelingen, en het kan voor deze fondsen lastiger zijn om
effecten snel en eenvoudig te verkopen.
Zie “Specific Risks” in het prospectus voor nadere informatie over
risico’s.

Kosten van dit fonds
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De
vermelde
instapen
uitstapvergoedingen
zijn
maximumcijfers. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder –
Kosten per aandelenklasse-Aandelenklasse R
u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
*Er kan een heffing van maximaal 2,00% worden opgelegd aan
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
beleggers die zich inlaten met overmatige handel of
aangerekend
markttimingpraktijken.
Instapvergoeding
4,00%
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven
voor het jaar tot en met december 2019. Het omvat niet de
Uitstapvergoeding
Geen *
portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt bij het kopen of
afgehouden voordat het wordt belegd.
verkopen van deelnemingsrechten in andere instellingen voor
collectieve belegging.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
Raadpleeg voor meer informatie over de kosten de
onttrokken
hoofdstukken “Charges and Expenses” en “Subscription,
Lopende kosten:
2,00% per jaar
transfer, conversion and redemption of shares” van het
prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op
Total Expense Ratio (TER)
im.natixis.com/intl.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding:

Geen

In het verleden behaalde resultaten
In het verleden behaalde resultaten bieden geen
betrouwbare indicatie voor de toekomst.
Oprichtingsdatum van het fonds: 10 december
2019.
Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een nuttige indicatie te
verschaffen van de in het verleden behaalde resultaten van deze
aandelenklasse.

Praktische informatie
Bewaarder en Administratiekantoor van het fonds:
Beheermaatschappij:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Natixis Investment Managers S.A.
80, route d’Esch
2, rue Jean Monnet
L-1470 Luxemburg
L-2180 Luxemburg
Uiterste handelstijdstip: Handelsdag om 13.30 uur (Luxemburgse
tijd)
Nadere informatie over de SICAV en het fonds (inclusief Engelse versies van het volledige prospectus en de verslagen en
rekeningen voor de volledige SICAV) en over de procedure voor het omruilen van aandelen van een compartiment naar een ander
compartiment, is kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij of de Bewaarder en het
Administratiekantoor. De prijs per aandeel van het fonds vindt u op op im.natixis.com en is ook verkrijgbaar bij de statutaire zetel
van de Beheermaatschappij of het Administratiekantoor.
De activa en passiva van elk compartiment zijn gescheiden, waardoor de rechten van beleggers en schuldeisers met betrekking tot een
compartiment beperkt zijn tot de activa van dat compartiment, tenzij anders vermeld in de statuten van de SICAV.
Mogelijk is op dit fonds in Luxemburg een bijzondere fiscale behandeling van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit
van invloed zijn op uw belegging. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur.
Actuele informatie over het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, waarin wordt omschreven hoe beloningen en uitkeringen worden
berekend en toegekend, is beschikbaar op de volgende website: https://im.natixis.com/intl/regulatory-information. Een papieren exemplaar
van het beloningsbeleid kan ook kosteloos worden aangevraagd bij de Beheermaatschappij.

Aanvullende informatie
Aandelenklass
e
R/A(USD)
R/A(EUR)
H-R/A(EUR)
H-R/A(CHF)

ISIN
LU2095319765
LU2095319849
LU2095319922
LU2095320003

Type beleggers
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

Valuta
Amerikaanse dollar
Euro
Euro
Zwitserse frank

Minimale initiële
inleg**
USD 1.000
USD 1.000
USD 1.000
USD 1.000

Minimale
participatie**
1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel
1 aandeel

Dividendbeleid
Kapitalisatie
Kapitalisatie
Kapitalisatie
Kapitalisatie

TER
2,00% per jaar
2,00% per jaar
2,00% per jaar
2,00% per jaar

**of het equivalent in de valuta van de betreffende aandelenklasse, waarbij de minimale initiële inleg/minimale participatie is uitgedrukt als
een geldbedrag.
Natixis Investment Managers S.A. 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 dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Natixis Investment Managers S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 26 mei 2020.
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