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Kerncijfers Investeringspolitiek

Netto Activa :

Kapitalisatie NIW: 157.85 €      

Distributie NIW: 155.70 €      

Risico-en opbrengstprofiel

De risico- en opbrengstindicator bedraagt 5 waardoor er

een hoog marktrisico bestaat.

Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere Potentieel hogere 

opbrengsten opbrengsten Evolutie van het compartiment sinds oprichting

Kerngegevens 

ISIN Bloomberg

KAP BE6242953337 LSVALEA BB

DIS BE6269683882 LSVLEAI BB

Oprichtingsdatum September 2012

Noteringsfrequentie Dagelijks

Looptijd van het compartiment onbeperkt

Valuta EUR

29/03/2018

1.00 €          

Beheervennootschap

Capfi Delen Asset Management nv

Financiële dienstverlener Netto rendementen na alle kosten Top 10 aandelenposities

KBC Bank Kapitalisatie-aandelen (boekjaar 1jan - 31dec)

Kosten

1. 4.31%

2. 4.18%

Instapkosten max. 3% 3. 3.64%

Uitstapkosten 0.00% 4. 3.26%

Beheerscommissie 1.04% 5. 2.85%

Lopende kosten 1.34% 6. 2.64%

Distributie aandelen 7. 2.58%

Beurstaks (TOB) bij verkoop 0.00% 8. 2.56%
9. 2.55%

10. 2.45%

Kapitalisatie aandelen

Beurstaks (TOB) 1.32%

bij verkoop Max 4000 € 2009 2010 2011 2012 2013

geen roerende voorheffing 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.52%

2014 2015 2016 2017 2018

2.21% -1.63% 17.63% 2.65% -13.36%

Netto actuarieel rendement (na alle kosten)

EUR 5 jaar 3 jaar 1 Jaar Start

LSVEG      

A KAP
5.96% 4.91% 29.81% 6.49%

Netto cumulatief rendement (na alle kosten)

Year-to-Date

EUR YTD '19

LSVEG       

A KAP
29.81%

De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen van dit compartiment. Wij wijzen u op de 

noodzaak om dit document en de prospectus te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.

Alibaba

Tencent Holdings

Intrum AB

Accenture

Alphabet

Conform de positieve langetermijnvisie was LS 

Value Equity DBI volledig belegd gedurende het 

vierde kwartaal van 2019 (4Q19). Het cash% 

bedroeg gemiddeld zo’n 2%. Gedurende 4Q19 

werd een cumulatief rendement van 8.67% 

behaald zodat het rendement over het ganse jaar 

2019 29,81% bedraagt. De drie belangrijkste 

positieve bijdragers tijdens 4Q19 zijn Ryanair dat 

+0.79% bijdraagt; Alibaba waarvan de positie 

quasi werd verdubbeld tijdens het kwartaal, 

leverde +0.62% op. Ten derde is de call-optie op 

de Eurostoxx 50 die in december afliep, op de 

valreep in de winst geëindigd en heeft nog +0.56% 

bijgedragen.

Aan de verlieskant gedurende 4Q19 noteren de 

negatieve contributies van Boeing (-0.32%), de 

Amerikaanse verzekeringsgroep Travelers (-

0.18%) en ten derde Stryker (-0.15%) dat een dure 

overname deed.

Commentaar beheerder

Mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB's in portefeuille niet zijn 

ingeschreven in België en dat een beleggingsadviseur dient 

geraadpleegd te worden. 

Tot 31/12/2019

bevrijdende roerende voorheffing op de coupon in 

België: 30%

“De vermelde rendementcijfers zijn gebaseerd op 

historische gegevens die geen enkele waarborg 

kunnen geven met betrekking tot het toekomstig 

rendement. De bron van de rendementsberekening is 

Capfi Delen Asset Management. De bron van de 

geografische en sectorale spreiding is Leo Stevens & 

Cie. 

Consumptie cyclisch: consumptiegoederen 

conjunctuurgevoelig                                                             

Consumptie niet-cyclisch: consumptiegoederen niet-

conjunctuurgevoelig

Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot info@leostevens.com. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw 

klacht, kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

31/12/2019

PRESTATIES PER 31/12/2019

*Bron: Capfi Delen Asset Management nv ; deze NIW zijn gebaseerd op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het 

toekomstig rendement.

Er is tevens een hoog wisselkoersrisico omdat mogelijk meer dan 

50% van de portefeuille uit andere munten dan de euro bestaat. 

Zie prospectus voor een volledig overzicht van de risico's

Thermo Fisher

Berkshire Hathawa

Microsoft

Visa

MSCI

Recentste jaarlijkse coupon 

(bruto, voor 30% RV)

Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en laatste periodiek verslag zijn kosteloos te consulteren op www.leostevens.com

32 798 701 €                       
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GEOGRAFISCHE SPREIDING

Het compartiment "Equity Global" heeft tot doel in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het 
compartiment zal sectoraal gespreid zijn maar dient niet ten allen tijden in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder
dit niet opportuun acht. Het compartiment streeft naar kapitaalsgroei over de langere termijn en bijgevolg is de 
aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer. Het is in belangrijke mate geïnspireerd door de principes van value-
beleggen met oog voor een margin of safety op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, 
earnings power, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance. Door in te spelen op 
marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, 
ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% 
van de totale activa. 
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