PROFIEL

CONTINENTAL EUROPEAN FUND
Een fonds met een kern van Europese largecaps
(exclusief het VK)
Een actief beheerd fonds dat rendement beoogt door te anticiperen op de katalysatoren voor
verandering in Europese bedrijven en sectoren (buiten het VK).

Waarom dit fonds
Ontwikkeld voor langetermijngroei
Een mix van beleggingen in large- en megacaps (om van sectorthema's te profiteren) en
onderbelichte midcaps (tactische kansen)

Afwijken van de benchmarkwegingen
Ongebreideld beleggingsproces zonder benchmarkbeperkingen en de flexibiliteit om in heel
Europa op zoek te gaan naar alfa

Correct anticiperen op verandering
Concurrentievoordeel vloeit voort uit vroegtijdige inzichten in macro-economische en
sectortrends

2021

2019

De beheerders proberen
via hun flexibele aanpak
opportuniteiten te benutten
in alle marktcycli

LG

Het geloof van de beheerder in de omkering
van de mediaan wijst op de neiging om
antagonistisch te beleggen. Maar hij is niet
gebonden aan één stijl en probeert
toegevoegde waarde te leveren op basis van
de actuele marktsituatie.
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Bron: Morningstar Direct, Janus Henderson Investors. De vermelde marges weerspiegelen het beleggingsproces en de beleggingsstijl van de
portefeuillebeheerders op het ogenblik van publicatie. De limieten staan niet vast en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Zie het prospectus voor de bredere parameters waarbinnen de strategie kan werken. Morningstar-rating per 31/03/21. © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten
voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens contentleveranciers en (2) mag niet gekopieerd of verspreid
worden. Daarnaast kunnen wij (3) niet garanderen dat deze informatie juist, volledig of tijdig is. Morningstar noch diens contentleveranciers zijn aansprakelijk
voor schade of verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van deze informatie. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
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Portefeuillebeheerder
sinds 2011
Actief in de sector
sinds 1987
■■

■■

Tom O’Hara
Portefeuillebeheerder
sinds 2018
Actief in de sector
sinds 2006
■■

■■

Alleen voor Nederlandse
beleggers
Neem geen
onnodige risico's.
Kleiner risico

Groter risico

Typisch lagere rendementen

Typisch hogere rendementen

Fondskenmerken
Structuur

SICAV

Oprichtingsdatum

29 september 2000

Activa van het fonds

EUR 1,89 md (per 31 maart 2021)

Benchmark

MSCI Europe (ex UK) Index

Rendementsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door een
combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange
termijn (5 jaar of meer).

Sector

Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity

Verwachte tracking
foutenmarge

2,5%-6% per jaar

Aantal posities

40-50

Grootte van de positie

1-4%

Spreiding
marktkapitalisaties

Geen formele beperkingen. Typisch minimumvolume
van 1 miljard euro

Basisvaluta

EUR

Allocaties weerspiegelen het beleggingsproces en de beleggingsstijl van de portefeuillebeheerders ten tijde van
publicatie. De limieten staan niet vast en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Neem voor
een lijst van beschikbare aandelenklassen contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Rol in een gespreide portefeuille
Portefeuillepositie

Traditionele aandelen
Largecaps continentaal Europa

risico-indicator

Lees de essentiële
beleggersinformatie.
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Portefeuilleimplementatie
Wat we beleggers
hiermee willen bieden
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Traditionele aandelenstrategieën aanvullen
Kapitaalgroei op de lange termijn
Inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer)

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR JANUSHENDERSON.COM

Belangrijke informatie: De onderliggende beleggingen van dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch
duurzame economische activiteiten. Hoewel de analyse van ESG-factoren integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder,
is het geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement
nauwkeurig vast te stellen. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers en niet voor het algemene publiek. Beleggingsbesluiten worden uitsluitend
genomen op basis van de informatie in het prospectus van het Fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten), met vermelding van de
beleggingsbeperkingen. Dit document is uitsluitend als overzicht bedoeld. Voordat potentiële beleggers overgaan tot een belegging, moeten zij het prospectus van het
Fonds en het document met essentiële beleggersinformatie lezen. Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen
aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van een effectenaankoop- of verkoopcontract. Resultaten uit het verleden
vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De
waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
Belastingaannames en -verminderingen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als
u belegt via een externe leverancier, raden wij u aan daar rechtstreeks contact mee op te nemen, omdat de kosten, de resultaten en de algemene voorwaarden
aanzienlijk kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsfonds, bedoeld voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Potentiële beleggers in het
Verenigd Koninkrijk worden erover geïnformeerd dat de meeste beschermingsmaatregelen die de Britse regelgeving biedt niet van toepassing zijn op een belegging in
het Fonds en dat het Britse ‘Financial Services Compensation Scheme’ geen vergoedingen biedt. Merk op dat beleggers van het eiland Man niet worden beschermd
door wettelijke compensatieregelingen met betrekking tot het Janus Henderson Fund. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze
wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Het Janus Henderson Fund (het 'fonds') is een
Luxemburgse SICAV die is opgericht op 26 september 2000 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Een exemplaar van het prospectus van het fonds
en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder
en distributeur. Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Capital International Limited (reg.nr.
3594615), Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg.nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr.
2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdzetel te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority)
en Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier) beleggingsproducten en -diensten leveren. Een exemplaar van het prospectus, het essentiële-beleggersinformatiedocument, de statuten en de jaar- en
halfjaarverslagen van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij de hoofdzetel van het fonds in Luxemburg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; in Duitsland:
Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main; in Oostenrijk: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien;
in Spanje: kantoren van de Spaanse distributiekantoren, waarvan een lijst te vinden is op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund is geregistreerd bij de CNMV onder het
nummer 259; de bewaarder in Spanje is BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.); in België: Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium nv, Havenlaan
86 C b320, B-1000 Brussel; in Singapore: vertegenwoordiger in Singapore: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen,
Singapore 048946; en in Zwitserland bij de Zwitserse vertegenwoordiger: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002
Zurich, die ook de Zwitserse betaalagent is. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en
Knowledge Labs] zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson Group plc.
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