ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De informatie wordt door de wet vereist zodat u de aard en de risico's van het beleggen in dit Fonds zou begrijpen.
U wordt aangeraden het te lezen zodat u geïnformeerd kan beslissen of u al dan niet belegt.
BlueOrchard Microfinance Fund
N klasse - USD (ISIN: LU1079060619)
Aandelenklasse van BlueOrchard Microfinance Fund,
een compartiment van BlueOrchard Microfinance Fund.
Het Compartiment wordt beheerd door BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.
DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
De doelstelling van het Compartiment is om leningen in lokale valuta of
harde valuta (USD or EUR) te verstrekken aan deelnemingen die actief
zijn in opkomende landen, door bij te dragen aan economische en
sociale ontwikkeling en toegang te bieden tot financiële diensten aan zij
die aan de onderkant van de piramide leven. Tezelfdertijd wil het
Compartiment beleggers een stabiele financiële return bieden. Het
Compartiment
combineert
financiële
en
maatschappelijke
rendementsdoelstellingen en integreert beide elementen in het
beleggingsproces.
Het
Compartiment
zal
rechtstreeks
deelnemingen
en
microfinancieringsinstellingen ('MFI') financieren via senior schuldpapier
(door een promesse, depositocertificaten, commercial paper of notes,
enz.) en achtergestelde schuld. De toegepaste strategie verwijdert
actief de blootstelling aan lokale valuta en beheert het overblijvende
USD renterisico op een actieve manier.
Het Compartiment kan uitsluitend beleggen in de volgende financiële
instrumenten in gelijk welke munt die in aanmerking komt: (i) Senior,
achtergestelde leningen en/of obligaties (met of zonder onderpand); (ii)
Achtergestelde leningen; (iii) Aandelenkapitaal (enkel indien dit
voortvloeit uit de conversie van senior schuldpapier als onderdeel van
een herstructurering); (iv) Special purpose vehicle ('SPV') opgericht om
te beleggen in microfinancierings impact beleggings schuldactiva; (v)
Termijndeposito's; (vi) SPV om toegang te krijgen tot lokale
muntafdekkingsmogelijkheden;
(vii)
Schatkistcertificaten
en
overheidsobligaties
(enkel
voor
cashbeheer);
(viii)
Geldmarktbeleggingsfondsen
(enkel
voor
cashbeheer);
(ix)
Cashdeposito's (enkel voor cashbeheer); (x) Cross currency swaps,
renteswaps (enkel voor afdekking); (xi) Valutatermijncontracten
(leverbare of niet-leverbare termijncontracten) (enkel voor afdekking).
Het Compartiment belegt in lokale schuldeffecten uitgegeven door
deelnemingen/MFI's die doorgaans niet genoteerd zijn op een beurs, en
waarin evenmin gehandeld wordt op een andere gereglementeerde
markt.
In bijkomende orde kan het Compartiment beleggen in effecten met
vaste of vlottende rente, of schuldeffecten uitgegeven door OESOlanden, hun agentschappen of supranationale instellingen,
geldmarkteffecten, instellingen voor collectieve beleggingen op de
geldmarkt, termijndeposito's, cash of cashequivalenten. Alle illiquide

activa moeten luiden in USD of afgedekt worden naar de USD.
Beleggingen worden uitgevoerd in functie van (i) selectie van
beleggingen die beantwoorden aan vooraf bepaalde selectiecriteria op
basis van de due diligence, (ii) bepaling van wettelijke en financiële
voorwaarden van de belegging door het Compartiment in de MFI en (iii)
opbouw van een goed gediversifieerde portefeuille.
Het Compartiment mag niet meer dan 20% verwerven van de
financieringsinstrumenten die worden uitgegeven door dezelfde
uitgevende instantie, meer dan 20% van zijn totale activa beleggen in
effecten of financieringsinstrumenten uitgegeven door dezelfde
uitgevende instantie en meer dan 20% van zijn totale activa beleggen in
aandelen, met aandelen gelijkgestelde effecten of quasiaandelenbeleggingen.
Het Compartiment zal in de regel niet beleggen in afgeleide
instrumenten, buiten valuta- en renteafdekkingsinstrumenten. Het
Compartiment maakt geen gebruik van een beleggingshefboom en laat
zich niet in met het uitlenen van effecten. Het Compartiment kan tot het
equivalent van 25% van zijn netto activa ontlenen op tijdelijke basis, om
een liquiditeitstekort te overbruggen. Het gebruik van buitenlandse
valuta en renteafdekkingsinstrumenten kan het berekende bruto
blootstellingsniveau
verder
verhogen.Gelieve
het
hoofdstuk
'Beleggingsbeperkingen en het gebruik van hefbomen' in het
Prospectus te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.
Voor de N-USD aandelenklasse worden de inkomsten gegenereerd
door het Compartiment herbelegd en opgenomen in de waarde van de
aandelen.
Het Compartiment richt zich op beleggers met een middellange tot
lange beleggingshorizon, aangezien de gevoerde beleggingsstrategie
geen kortetermijnstrategie is.
Beleggers kunnen elke maand hun aandelen verkopen. Aanvragen tot
verkoop op elke waarderingsdag moeten in Luxemburg worden
ontvangen op de maatschappelijke zetel van de administratief agent,
ten laatste om 17u Luxemburgse tijd, op de dertigste (30e) kalenderdag
die deze waarderingsdag voorafgaat (of, indien deze dag geen werkdag
is, op de vorige werkdag).
De referentievaluta van het Compartiment is de USD.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Lager risico
Mogelijk lagere opbrengst
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De risico- en opbrengstindicator geeft aan waar het Compartiment zich
situeert op het vlak van zijn mogelijke risico en opbrengst. Hoe hoger
het Compartiment gesitueerd is op deze schaal, hoe hoger de
mogelijke opbrengst, maar ook hoe meer risico op kapitaalverlies.
Deze risico-indicator wordt berekend aan de hand van historische
gegevens, die niet gebruikt kunnen worden om de toekomst te
voorspellen. Hierdoor kan de risicoclassificatie doorheen de tijd
evolueren. Zelfs indien het Compartiment zich situeert in de laagste
risicoklasse, kunt u nog steeds geld verliezen, aangezien geen enkele
belegging volledig risicoloos is.

De risico- en opbrengstindicator werd berekend aan de hand van
gesimuleerde historische gegevens. Het Compartiment is onderhevig
aan typische risico's verbonden aan beleggingen in MFI's.
Risico's die materieel relevant zijn voor het Compartiment die
mogelijk niet door de indicator worden gedetecteerd:
Kredietrisico: Het Compartiment belegt in leningen, obligaties of andere
schuldinstrumenten.Indien een obligatie-emittent de rente en hoofdsom
niet tijdig betaalt, kan de obligatie zijn volledige waarde verliezen.
Kredietrisico van microleningen: Microfinanciering verstrekt kredieten
aan micro-ondernemers en micro-ondernemingen in opkomende
landen, waarvan er vele een inkomen hebben dat onder de
toepasselijke armoedegrens ligt en een beperkte of onbestaande
kredietgeschiedenis hebben bij commerciële of andere geldschieters.
Deze microleningen hebben doorgaans geen onderpand of een ander
type klassieke garantie.Er is geen zekerheid dat de micro-cliënten de
microleningen aan de MFI zullen kunnen terugbetalen, en hierdoor kan
het Compartiment schade lijden.

Liquiditeitsrisico: Sommige activa van het Compartiment kunnen op
een bepaald moment moeilijk te verkopen zijn tegen een redelijke prijs.

Marktrisico: Het risico dat één of meerdere beleggingen zullen
veranderen, waardoor het Compartiment schade lijdt.

Tegenpartijrisico: Indien een tegenpartij zijn verplichtingen tegenover
het Compartiment niet nakomt (bv. door een overeengekomen bedrag
niet te betalen, of door de effecten niet te leveren zoals afgesproken).

Derivatenrisico: Het Compartiment kan beleggen in derivaten; dit zijn
financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de waarde van
een onderliggend actief.Kleine prijsschommelingen in het onderliggende
actief kunnen aanleiding geven tot grote prijsschommelingen van de
derivaten.

Operationeel risico: Sommige deelnemingen of MFI's waarin het
Compartiment belegt, zitten in een vroege ontwikkelings- of
activiteitsfase, wat een aantal operationele risico's met zich kan
meebrengen.

Voor een volledig overzicht van alle risico's waaraan het
Compartiment is blootgesteld, verwijzen we naar hoofdstuk (Risicooverwegingen) in het Prospectus.

KOSTEN
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de exploitatiekosten
van het Compartiment te dekken, met inbegrip van de marketingen distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei
van uw belegging. Meer gedetailleerde informatie over de
vergoedingen kunt u terugvinden in het hoofdstuk 'Kosten en
uitgaven' in het Prospectus van het Fonds.
Eenmalige kosten afgehouden voor of na uw belegging
Instapkost
Tot 4%
Uitstapkost
Nihil
Dit is de maximale kost die kan worden afgehouden wanneer u
belegt.
Kosten afgehouden van het Compartiment in de loop van
een jaar
Lopende kosten
1,74%
Kosten afgehouden van het Fonds in bepaalde
omstandigheden
Prestatievergoeding
Nihil

De getoonde instap- en uitstapkosten zijn maximale cijfers. In
bepaalde gevallen kunt u minder betalen - u kunt dit navragen bij uw
financieel adviseur.
Het cijfer inzake de lopende kosten is een schatting gebaseerde op
de totale verwachte kosten. Dit cijfer kan elk jaar verschillen.
Prestatievergoedingen en kosten voor de portefeuilletransacties zijn
niet opgenomen in het cijfer van de lopende kosten, met uitzondering
van kosten voor portefeuilletransacties voor instap- of uitstapkosten
betaald voor het Compartiment bij het aan- of verkopen van
eenheden in een ander fonds.

PRESTATIES UIT HET VERLEDEN
De prestatiecijfers getoond op het staafdiagram zijn geen
betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
De vergoedingen voor de lopende kosten van het Fonds zijn
opgenomen in de berekening van de prestaties uit het verleden
Oprichtingsdatum van het Compartiment: 21.09.1998
De prestaties uit het verleden werden berekend in USD.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarbank: Banque de Luxembourg
Meer informatie: Het geauditeerde jaarverslag en het Prospectus in
het Engels zullen gratis ter beschikking worden gesteld van de
aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van het Fonds, en dat
binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. Andere
informatie over het Compartiment en over de netto-inventariswaarde,
de uitgifte-, conversie- en verkoopprijzen van de aandelen van het
Compartiment kan worden bekomen op elke werkdag op het
administratieve adres en op de maatschappelijke zetel, namelijk 2, rue
d’Alsace,
L-1122
Luxembourg
en
op
de
website
www.bluehorchard.com.
Belasting: Het Luxemburgse belastingstelsel kan een invloed hebben
op de persoonlijke belastingsituatie van beleggers.
Aansprakelijkheid: BlueOrchard Asset Management (Luxembourg)
S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op basis van elke
bewering in dit document die misleidend, onnauwkeurig of tegenstrijdig
is met de relevante delen van het Prospectus van het Fonds.

Omzettingen: Beleggers kunnen op elke waarderingsdag de volledige
of gedeeltelijke omzetting vragen van hun posities naar aandelen van
een ander compartiment, een andere categorie en/of aandelenklasse.
Er zijn geen omzettingsvergoedingen. Meer details over de manier
waarop dat recht kan worden uitgeoefend, vindt u in het Prospectus van
het Fonds.
Paraplufonds: BlueOrchard Microfinance Fund is opgezet als een
paraplufonds
naar
Luxemburgs
recht
met
verschillende
compartimenten.
De activa en passiva en de cash van elk
compartiment zijn bij
wet afgescheiden. De
essentiële
beleggersinformatie beschrijft één aandelenklasse van één
compartiment van het BlueOrchard Microfinance Fund. Er kunnen ook
andere aandelenklassen beschikbaar zijn binnen dit Compartiment.
Meer informatie over een dergelijke aandelenklasse is beschikbaar op
de websitewww.blueorchard.com..Gelieve te noteren dat niet alle
aandelenklassen geregistreerd zijn voor verdeling in uw jurisdictie.

Dit compartiment is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op 30 januari 2017.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De informatie wordt door de wet vereist zodat u de aard en de risico's van het beleggen in dit Fonds zou begrijpen.
U wordt aangeraden het te lezen zodat u geïnformeerd kan beslissen of u al dan niet belegt.
BlueOrchard Microfinance Fund
N klasse- EUR (afgedekt) (ISIN: LU1079060882)
Aandelenklasse van BlueOrchard Microfinance Fund,
een compartiment van BlueOrchard Microfinance Fund.
Het Compartiment wordt beheerd door BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.
DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
De doelstelling van het Compartiment is om leningen in lokale valuta of
harde valuta (USD or EUR) te verstrekken aan deelnemingen die actief
zijn in opkomende landen, door bij te dragen aan economische en sociale
ontwikkeling en toegang te bieden tot financiële diensten aan zij die aan
de onderkant van de piramide leven. Tezelfdertijd wil het Compartiment
beleggers een stabiele financiële return bieden. Het Compartiment
combineert financiële en maatschappelijke rendementsdoelstellingen en
integreert beide elementen in het beleggingsproces.
Het
Compartiment
zal
rechtstreeks
deelnemingen
en
microfinancieringsinstellingen ('MFI') financieren via senior schuldpapier
(door een promesse, depositocertificaten, commercial paper of notes,
enz.) en achtergestelde schuld. De toegepaste strategie verwijdert actief
de blootstelling aan lokale valuta en beheert het overblijvende USD
renterisico op een actieve manier.
Het Compartiment kan uitsluitend beleggen in de volgende financiële
instrumenten in gelijk welke munt die in aanmerking komt: (i) Senior,
achtergestelde leningen en/of obligaties (met of zonder onderpand); (ii)
Achtergestelde leningen; (iii) Aandelenkapitaal (enkel indien dit voortvloeit
uit de conversie van senior schuldpapier als onderdeel van een
herstructurering); (iv) Special purpose vehicle ('SPV') opgericht om te
beleggen in microfinancierings impact beleggings schuldactiva; (v)
Termijndeposito's; (vi) SPV om toegang te krijgen tot lokale
muntafdekkingsmogelijkheden;
(vii)
Schatkistcertificaten
en
overheidsobligaties
(enkel
voor
cashbeheer);
(viii)
Geldmarktbeleggingsfondsen
(enkel
voor
cashbeheer);
(ix)
Cashdeposito's (enkel voor cashbeheer); (x) Cross currency swaps,
renteswaps (enkel voor afdekking); (xi) Valutatermijncontracten (leverbare
of niet-leverbare termijncontracten) (enkel voor afdekking). Het
Compartiment belegt in lokale schuldeffecten uitgegeven door
deelnemingen/MFI's die doorgaans niet genoteerd zijn op een beurs, en
waarin evenmin gehandeld wordt op een andere gereglementeerde
markt.
In bijkomende orde kan het Compartiment beleggen in effecten met vaste
of vlottende rente, of schuldeffecten uitgegeven door OESO-landen, hun
agentschappen of supranationale instellingen, geldmarkteffecten,
instellingen voor collectieve beleggingen op de geldmarkt,
termijndeposito's, cash of cashequivalenten. Alle illiquide activa moeten

luiden in USD of afgedekt worden naar de USD. Beleggingen worden
uitgevoerd in functie van (i) selectie van beleggingen die beantwoorden
aan vooraf bepaalde selectiecriteria op basis van de due diligence, (ii)
bepaling van wettelijke en financiële voorwaarden van de belegging door
het Compartiment in de MFI en (iii) opbouw van een goed
gediversifieerde portefeuille.
Het Compartiment mag niet meer dan 20% verwerven van de
financieringsinstrumenten die worden uitgegeven door dezelfde
uitgevende instantie, meer dan 20% van zijn totale activa beleggen in
effecten of financieringsinstrumenten uitgegeven door dezelfde
uitgevende instantie en meer dan 20% van zijn totale activa beleggen in
aandelen, met aandelen gelijkgestelde effecten of quasiaandelenbeleggingen.
Het Compartiment zal in de regel niet beleggen in afgeleide instrumenten,
buiten valuta- en renteafdekkingsinstrumenten. Het Compartiment maakt
geen gebruik van een beleggingshefboom en laat zich niet in met het
uitlenen van effecten. Het Compartiment kan tot het equivalent van 25%
van zijn netto activa ontlenen op tijdelijke basis, om een liquiditeitstekort te
overbruggen.
Het gebruik van buitenlandse valuta en
renteafdekkingsinstrumenten
kan
het
berekende
bruto
blootstellingsniveau
verder
verhogen.Gelieve
het
hoofdstuk
'Beleggingsbeperkingen en het gebruik van hefbomen' in het Prospectus
te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.
Voor de N-EUR (afgedekte) aandelenklasse worden de inkomsten
gegenereerd door het Compartiment herbelegd en opgenomen in de
waarde van de aandelen.
Het Compartiment richt zich op beleggers met een middellange tot lange
beleggingshorizon, aangezien de gevoerde beleggingsstrategie geen
kortetermijnstrategie is.
Beleggers kunnen elke maand hun aandelen verkopen. Aanvragen tot
verkoop op elke waarderingsdag moeten in Luxemburg worden
ontvangen op de maatschappelijke zetel van de administratief agent, ten
laatste om 17u Luxemburgse tijd, op de dertigste (30e) kalenderdag die
deze waarderingsdag voorafgaat (of, indien deze dag geen werkdag is,
op de vorige werkdag).
De referentievaluta van het Compartiment is de USD.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
Lager risico
Mogelijk lagere opbrengst
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Hoger risico
Mogelijk hogere opbrengst
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De risico- en opbrengstindicator geeft aan waar het Compartiment zich
situeert op het vlak van zijn mogelijke risico en opbrengst. Hoe hoger het
Compartiment gesitueerd is op deze schaal, hoe hoger de mogelijke
opbrengst, maar ook hoe meer risico op kapitaalverlies.
Deze risico-indicator wordt berekend aan de hand van historische
gegevens, die niet gebruikt kunnen worden om de toekomst te
voorspellen. Hierdoor kan de risicoclassificatie doorheen de tijd evolueren.
Zelfs indien het Compartiment zich situeert in de laagste risicoklasse, kunt
u nog steeds geld verliezen, aangezien geen enkele belegging volledig
risicoloos is.

De risico- en opbrengstindicator werd berekend aan de hand van
gesimuleerde historische gegevens. Het Compartiment is onderhevig aan
typische risico's verbonden aan beleggingen in MFI's.
Risico's die materieel relevant zijn voor het Compartiment die
mogelijk niet door de indicator worden gedetecteerd:
Kredietrisico: Het Compartiment belegt in leningen, obligaties of andere
schuldinstrumenten.Indien een obligatie-emittent de rente en hoofdsom
niet tijdig betaalt, kan de obligatie zijn volledige waarde verliezen.
Kredietrisico van microleningen: Microfinanciering verstrekt kredieten
aan micro-ondernemers en micro-ondernemingen in opkomende landen,
waarvan er vele een inkomen hebben dat onder de toepasselijke
armoedegrens ligt en een beperkte of onbestaande kredietgeschiedenis
hebben bij commerciële of andere geldschieters. Deze microleningen
hebben doorgaans geen onderpand of een ander type klassieke
garantie.Er is geen zekerheid dat de micro-cliënten de microleningen aan
de MFI zullen kunnen terugbetalen, en hierdoor kan het Compartiment
schade lijden.

Liquiditeitsrisico: Sommige activa van het Compartiment kunnen op een
bepaald moment moeilijk te verkopen zijn tegen een redelijke prijs.

Marktrisico: Het risico dat één of meerdere beleggingen zullen
veranderen, waardoor het Compartiment schade lijdt.

Tegenpartijrisico: Indien een tegenpartij zijn verplichtingen tegenover het
Compartiment niet nakomt (bv. door een overeengekomen bedrag niet te
betalen, of door de effecten niet te leveren zoals afgesproken).

Derivatenrisico: Het Compartiment kan beleggen in derivaten; dit zijn
financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de waarde van
een onderliggend actief.Kleine prijsschommelingen in het onderliggende
actief kunnen aanleiding geven tot grote prijsschommelingen van de
derivaten.

Operationeel risico: Sommige deelnemingen of MFI's waarin het
Compartiment belegt, zitten in een vroege ontwikkelings- of activiteitsfase,
wat een aantal operationele risico's met zich kan meebrengen.

Voor een volledig overzicht van alle risico's waaraan het
Compartiment is blootgesteld, verwijzen we naar hoofdstuk (Risicooverwegingen) in het Prospectus.

KOSTEN
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de exploitatiekosten van het
Compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw
belegging. Meer gedetailleerde informatie over de vergoedingen kunt u
terugvinden in het hoofdstuk 'Kosten en uitgaven' in het Prospectus van
het Fonds.
Eenmalige kosten afgehouden voor of na uw belegging

Het cijfer inzake de lopende kosten is een schatting gebaseerde op de
totale verwachte kosten. Dit cijfer kan elk jaar verschillen.
Prestatievergoedingen en kosten voor de portefeuilletransacties zijn niet
opgenomen in het cijfer van de lopende kosten, met uitzondering van
kosten voor portefeuilletransacties voor instap- of uitstapkosten betaald
voor het Compartiment bij het aan- of verkopen van eenheden in een
ander fonds.

Instapkost
Tot 4%
Uitstapkost
Nihil
Dit is de maximale kost die kan worden afgehouden wanneer u
belegt.
Kosten afgehouden van het Compartiment in de loop van een
jaar
Lopende kosten
1,74%
Kosten afgehouden van het Fonds in bepaalde omstandigheden
Prestatievergoeding
Nihil
De getoonde instap- en uitstapkosten zijn maximale cijfers. In bepaalde
gevallen kunt u minder betalen - u kunt dit navragen bij uw financieel
adviseur.

PRESTATIES UIT HET VERLEDEN
De prestatiecijfers getoond op het staafdiagram zijn geen
betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
De vergoedingen voor de lopende kosten van het Fonds zijn
opgenomen in de berekening van de prestaties uit het verleden
Oprichtingsdatum van het Compartiment: 21.09.1998
De prestaties uit het verleden werden berekend in EUR.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarbank: Banque de Luxembourg
Meer informatie: Het geauditeerde jaarverslag en het Prospectus in het
Engels zullen gratis ter beschikking worden gesteld van de
aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van het Fonds, en dat
binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. Andere informatie
over het Compartiment en over de netto-inventariswaarde, de uitgifte),
conversie- en verkoopprijzen van de aandelen van het Compartiment kan
worden bekomen op elke werkdag op het administratieve adres en op de
maatschappelijke zetel, namelijk 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg
en op de website www.blueorchard.com.
Belasting: Het Luxemburgse belastingstelsel kan een invloed hebben op
de persoonlijke belastingsituatie van beleggers.
Aansprakelijkheid: BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.
kan enkel aansprakelijk worden gesteld op basis van elke bewering in dit

document die misleidend, onnauwkeurig of tegenstrijdig is met de
relevante delen van het Prospectus van het Fonds.
Omzettingen: Beleggers kunnen op elke waarderingsdag de volledige of
gedeeltelijke omzetting vragen van hun posities naar aandelen van een
ander compartiment, een andere categorie en/of aandelenklasse. Er zijn
geen omzettingsvergoedingen. Meer details over de manier waarop dat
recht kan worden uitgeoefend, vindt u in het Prospectus van het Fonds.
Paraplufonds: BlueOrchard Microfinance Fund is opgezet als een
paraplufonds naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten.
De activa en passiva en de cash van elk compartiment zijn bij wet
afgescheiden.De essentiële beleggersinformatie beschrijft één
aandelenklasse van één compartiment van het BlueOrchard Microfinance
Fund.Er kunnen ook andere aandelenklassen beschikbaar zijn binnen dit
Compartiment. Meer informatie over een dergelijke aandelenklasse is
beschikbaar op de websitewww.blueorchard.com.Gelieve te noteren dat
niet alle aandelenklassen geregistreerd zijn voor verdeling in uw jurisdictie

Dit compartiment is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op 30 januari 2017

