
Fondsprofiel

Waarom beleggen in het FF - World Fund?
■  Een flexibele ontwikkelde marktstrategie voor global equity waarin groei- 

en waardekenmerken gecombineerd worden om in elke fase van de 
cyclus rendement op te leveren.

■  Drie gedifferentieerde en elkaar aanvullende bronnen van alpha: 
Verandering, Waarde en Franchise, wat resulteert in stabiele rendementen.

■  Exclusieve toegang tot Fidelity’s jarenlange ervaring met het beheren van 
global equity-strategieën. Sinds 1982 voor Fidelity en sinds 1997 voor de 
portefeuillebeheerder. 

Waarom beleggen in Global equities?
■  Toegang tot de breedste, diepste serie bottom-up beleggingskansen van 

de meest succesvolle bedrijven ter wereld aldus het managementteam

■  Spreidingsvoordelen: Dit universum is erg ruim, wat leidt tot niet-
gecorreleerde beleggingsideeën

 • Sector- en regio-allocatie
 •  Dit universum is erg ruim, wat leidt tot niet-gecorreleerde 

beleggingsideeën
 • Diverse evolutieniveaus binnen de economische cyclus

■  Betere voor risico gecorrigeerde rendementen: Diversificatie leidt 
tot minder drawdown, lagere volatiliteit, hogere liquiditeit en minder 
blootstelling aan valutaschommelingen of crises

■  Tactisch voordeel: Interessante prijsanomalieën wereldwijd

Fidelity Funds  

World Fund
Een Global Equity kernstrategie die inspeelt op 
de marktcyclus

Doelstelling & Beleggingsbeleid
■  Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

■  Het fonds belegt ten minste 70% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan ook in 
ondergeschikte mate beleggen in geldmarktinstrumenten. 

■  Het fonds belegt ten minste 50% van zijn vermogen in effecten van bedrijven met gunstige ecologische, sociale en governancekenmerken (ESG).

De combinatie van aandelen met blootstelling aan bredere «stijlen» biedt portefeuillerendement door de hele cyclus heen:

Ve
rw

a
ch

t t
ot

a
a
lre

nd
em

en
t

Verwachte tijdshorizon

Wijziging bedrijfsstructuur

Criteria:
■ Herstructurering
■ Fusies & Overnames
■  Prognoses spin-offs: 

> 15% 
18 maanden 
Beperkt neerwaarts risico

Herstructurering/Waarde

Criteria:
■ Dominante sectorpositie
■  Rendement door vrije cashflow en sterke groei 

van onderliggend bedrijf
■ Prognose prijsvermogen
■ >15% p.j. over 3 jaar of meer
■ Consistente langetermijnprestaties
■ Lagere volatiliteit

Winstgroei

Franchise

Criteria:
■ Waarde aantonen
■  Bekende katalysator voor het aansturen 

van herwaardering winstgroei boven de 
prognoses: 
>50% voor prognose van ca. 3 jaar 
Veel opwaarts potentieel, cyclusafhankelijk

Winstgroei + Herwaardering

Uitzonderlijke waarde

Reclame

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals en 
niet voor particuliere beleggers.

Wanneer wordt verwezen naar duurzaamheidsgerelateerde aspecten van het gepromoot 
fonds, moet bij de beslissing om te beleggen rekening worden gehouden met alle kenmerken 
of doelstellingen van het gepromote fonds zoals beschreven in het Prospectus. Informatie 
over duurzaamheidsgerelateerde aspecten wordt verstrekt krachtens de SFDR op https://
www.fidelity.lu/sfdr-entity-disclosures. 

Bron: Fidelity International, februari 2023. Afbeelding alleen ter illustratie verstrekt.



Over de portefeuillebeheerders

Jeremy Podger
Portefeuillebeheerder

Jeremy Podger begon in 2012 bij Fidelity, waar hij de strategie Global 
Special Situations ging leiden en vervolgens, in juni 2014, het beheer van 
het FF World Fund overnam. Hij beheert sinds 1990 wereldwijd fondsen. 
Eerst voor Mirage Resources, Saudi International Bank, Investec en 
Threadneedle.

Jeremy haalde een MA in filosofie aan de universiteit van Cambridge en 
een MBA aan de London Business School.

Fondskenmerken

Portefeuillebeheerder Jeremy Podger
Associate portefeuillebeheerder Jamie Harvey
Oprichtingsdatum fonds 06.09.1996
Referentie-index MSCI World (N) 
Referentievaluta USD
ISIN-code LU1261432659 (A-ACC-Euro)
Juridische structuur SICAV

Fondsclassificatie Wereldwijde aandelen 
Beheerskosten en andere 
administratie-of exploitatiekosten

1,9%*

SFDR-classificatie 8
Bron: Fidelity International, 28.02.2023. Er kunnen andere aandelenklassen 
beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie in het prospectus. Fondsen zijn onderhevig 
aan kosten en uitgaven. Kosten en uitgaven verminderen de potentiële groei van uw 
belegging. Dit betekent dat u minder terug kunt krijgen dan u hebt betaald. De kosten 
kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. *Dit is 
een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar

Profiteer van onze 
unieke expertise

50 663 360° 

Fidelity International, dat meer dan 50 jaar geleden werd opgericht, beschikt over een van de grootste 
researchplatforms ter wereld, met meer dan 400 beleggingsprofessionals*. Fidelity International heeft 
ongeveer 663,1 miljard dollar aan activa onder beheer en administratie*. Beleggingsexperts analyseren de 
markten en de bedrijven 24 uur per dag, om een 360-gradenbeeld te krijgen van elk bedrijf, zijn concurrenten, 
klanten en leveranciers.

*Bron: Fidelity International, cijfers per 31.12.2022.

Meer informatie over de expertise van Fidelity International bij uw adviseur of op www.fidelity.be

Important information
Maart 2023. Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten 
en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele 
communicatie met de klant. Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over 
producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen 
die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Tenzij anders aangegeven, worden alle 
producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F 
symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited. Vermogen en middelen van FIL Limited per 31.12.2022. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten 
analisten en partners.De weergegeven rendementsgegevens zijn voor aftrek van de aankoopkosten van het fonds. Wij raden u aan zorgvuldig onderzoek alvorens een beleggingsbeslissing 
te nemen. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus (in Engels, Frans en Vlaams) en de KID (Essentiële Beleggersinformatie), verkrijgbaar in 
Engels, Frans en Vlaams, die samen met de huidige jaar- en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn via https://www.fidelityinternational.com, of bij onze distributeurs en ons Europese 
Service Centre in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2A rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg. Beleggers/potentiële beleggers kunnen informatie vinden over hun rechten met 
betrekking tot klachten en geschillen via de volgende link: https://www.fidelity.be in het Frans en Nederlands voor België. Fidelity Funds “”FF”” is een open-end beleggingsmaatschappij 
(ICBE) gevestigd in Luxemburg, met verschillende aandelenklassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behoudt zich het recht voor om de regelingen voor de distributie van 
het subfonds en/of zijn aandelen te beëindigen overeenkomstig Artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG en Artikel 32a van Richtlijn 2011/61/EU. Deze beëindiging zal vooraf in Luxemburg 
worden bekendgemaakt. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 23BE0301

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico Hoger risico

Over het algemeen lagere opbrengst Over het algemeen hogere opbrengsten

De samenvattende risico-indicator is richtinggevend 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 de

betaling is.

We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, dat is een middelgrote 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige 
prestaties worden geschat als middelgroot niveau, en dat de kans dat wij u 
niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 4 jaren 
houdt.

Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium 
verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Het kan zijn dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen, of dat u het 
moet verkopen tegen een prijs die het bedrag dat u ervoor terugkrijgt 
aanzienlijk zal beïnvloeden.

Kansen
• Voordelen van het FF World Fund zijn onder meer een groot 

beleggingsuniversum, de kans op meer diversificatie en het daaruit 
voortvloeiende potentieel op betere voor risico gecorrigeerde 
rendementen.

• Het fonds maakt deel uit van de duurzame belegging van Fidelity - 
minimaal 50% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in 
effecten waarvan wordt aangenomen dat ze blijvende kenmerken 
behouden en aanvullende ESG-criteria zijn van toepassing, zoals verder 
beschreven in detail in het prospectus

Risico’s
• De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten 

kunnen fluctueren, de cliënt loopt het risico het belegde bedrag niet 
terug te krijgen.

• Dit fonds belegt op buitenlandse markten en de waarde van de 
beleggingen kan dan ook worden beïnvloed door wijzigingen in de 
wisselkoersen.

• De focus van de Beleggingsbeheerder op effecten van emittenten 
die gunstige ESG-kenmerken onderhouden of die duurzame 
beleggingen zijn, kan een gunstige of ongunstige invloed hebben op 
de beleggingsresultaten van het fonds in vergelijking met vergelijkbare 
fondsen zonder dergelijke focus.

• Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten 
mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld 
is.

• Raadpleeg het Prospectus en de KID van het fonds voordat u definitieve 
beleggingsbeslissingen neemt. De belegging die wordt gepromoot, 
betreft de verwerving van deelnemingsrechten of aandelen in een fonds 
en niet in een bepaald onderliggend actief die eigendom is van het 
fonds.


