Key Investor Information

28 September 2011

This document provides you with key investor information about this Sub-Fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you
understand the nature and the risks of investing in this Sub-Fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.

Selectum Belgium Fund
A Sub-Fund of SELECTUM STOCK PICKING FUND SICAV   Class F Founder   LU0652589275  
Sub-Fund managed by: SELECTUM Vermogensbeheer N.V. – Belgium  

Objectives and Investment Policy
Objective To offer shareholders a maximum increase in their
investment over the medium term (5 - 7 years).
Portfolio Securities The Investment Manager anticipates that
under normal market conditions the Sub-Fund will mainly invest in
a broad mix of equities from issuers in Belgium. The Sub-Fund may
use derivatives for efficient portfolio management or for hedging.
Investment Process The Investment Man ager performs intensive
research on individual companies, focusing on their fundamental
qualities and their potential to increase cash flows. The Investment
Manager uses a vigorous and ongoing process of analysis that
includes research as well as interviews with senior management.
Designed For Investors who understand the risks of the Sub-Fund
and intend to invest for at least 5 - 7 years.

Terms to Understand
Equities Securities that represent a share in the business results
of a company.
Derivatives Financial instruments whose value is linked to one or
more rates, indexes, share prices or other values.
Hedging Seeking to reduce or cancel out exposure to various
investment risks.

Orders to buy or sell Sub-Fund shares are processed every
Luxembourg business day.
The Sub-Fund issues only accumulation shares (shares in which
any income earned is added to the share price).

Reference Currency EUR

Risk and Reward Profile
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Higher potential risk/reward

Not risk-free.

The value of an investment in the Sub-Fund can go up and down.
When you sell your shares, they may be worth less than what you
paid for them. If your currency as an investor is different from
the subscription currency of the Sub-Fund, changes in currency
exchange rates could reduce any investment gains or increase any
investment losses.

The rating does not reflect the possible effects of unusual market conditions or large unpredictable events, which could amplify
everyday risks and could trigger other risks, such as:

The risk/reward rating above is an estimate; it is not guaranteed.
The rating is based on medium-term volatility (variations in the
Fund’s share price over a recent period, generally several years).
Going forward, the Sub-Fund’s actual volatility could be lower or
higher, and its rated risk/reward level may be changed.

Derivatives risk Certain derivatives could increase Sub-Fund
volatility or expose the Sub-Fund to losses greater than the cost
of the derivative.

The Sub-Fund’s risk level reflects the following factor:
• The Sub-Fund invests in stocks, which in general are riskier than
bonds or money market instruments.

Key Investor Information

Counterparty risk The Sub-Fund could lose money if an entity
with which it does business becomes unwilling or unable to honor
its commitments to the Sub-Fund.

Liquidity risk Certain securities could become hard to value, or
to sell at a desired time and price.
Management risk Portfolio management techniques that have
worked well in normal market conditions could prove ineffective
or detrimental during unusual conditions.
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Charges for this Sub-Fund
The charges you pay as an investor in the Sub-Fund go to cover
Sub-Fund operating costs, including marketing and distribution
costs. These charges reduce the performance of your investment.
For entry and exit charges, you might be eligible to pay less than the
maximum amounts shown. Consult your financial advisor. Ongoing
charges vary from year to year and do not include portfolio transaction
costs. Ongoing charges are the same for all investors.
For more information about charges, please see the “Charges” section
of the Fund’s prospectus, available at http://funds.degroof.lu.

One-off charges taken before or after you invest
Entry Charge

0.75%

Exit Charge

0.25%

Maximum that might be taken
out of your money payable to
the sales agents and authorized
intermediaries.

Charges taken from the Sub-Fund over a year
Ongoing Charges

1.29%

Estimated. Actual charges will
appear in the first annual report.

Charges taken from the Sub-Fund under specific conditions
Performance Fee

None.

Past Performance
The Sub-Fund is too new to have a calendar year of performance
to report.
Selectum Belgium Fund Class F Founder In EUR
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Practical Information
Depositary: Banque Degroof Luxembourg S.A.

This key investor information document may not contain all
the information you need. For any additional information on
the Fund, on other share classes of this Sub-Fund and on other
Sub-Funds, or to obtain a free copy of the Fund’s prospectus
or the annual and semi-annual shareholder reports, please
contact the Fund at its registered office. The prospectus and
shareholder reports are available in English.
Most recent share price will be published on the Management
Company web site (http://funds.degroof.lu) and on Bloomberg.
The Sub-Fund might be subject to specific tax treatment in
Luxembourg. Depending on your own country of residence,
this might have an impact on your investment.
Tax treatment, suitability of this investment and other
questions: Please contact your advisor or distributor.

Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg may be held
liable solely on the basis of any statement contained in this
document that is misleading, inaccurate or inconsistent with
the relevant parts of the prospectus for the Fund.

SELECTUM STOCK PICKING FUND SICAV (the “Fund”) is a UCITS
and has other Sub-Funds in addition to this one. The assets of
each Sub-Fund are segregated, meaning that each Sub-Fund is
insulated from any losses or claims associated with the other
Sub-Funds.
You can place orders to buy, convert or redeem shares of this
Sub-Fund by contacting your advisor or distributor, or the local
paying agent in Luxembourg. Shares of this Sub-Fund may be
converted to the same class of shares in any other Sub-Fund
within the Fund.
The Sub-Fund and its Management Company, Degroof Gestion
Institutionnelle – Luxembourg, are authorised in Luxembourg
and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
This key investor information is accurate as at:
28 September 2011.

SELECTUM STOCK PICKING FUND SICAV
12, rue Eugène Ruppert
www.selectum.lu
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Essentiële beleggersinformatie

28 september 2011

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. 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 compartiment. 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.

Selectum Belgium Fund
Een compartiment van SELECTUM STOCK PICKING FUND BEVEK   Klasse F Oprichter   LU0652589275  
Compartiment beheerd door: SELECTUM Vermogensbeheer N.V. – Belgium  

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doelstelling Aandeelhouders op middellange termijn (5 - 7 jaar)
een maximale vermogenstoename bieden.
Portefeuille-effecten De vermogensbeheerder verwacht dat
onder normale marktomstandigheden het compartiment voornamelijk zal beleggen in een brede mix van aandelen van
emittenten in België. Het compartiment kan afgeleide producten
gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer of voor hedging.
Beleggingsproces De vermogensbeheerder voert intensief onderzoek uit met betrekking tot individuele bedrijven, gericht op hun
fundamentele kwaliteiten en hun potentieel om cashflows te verhogen. De vermogensbeheerder maakt gebruikt van een krachtig
en continu analyseproces bestaande uit een combinatie van
research en interviews met het senior management.
Bedoeld voor Beleggers die de risico’s van het compartiment
begrijpen en van plan zijn om minstens 5 - 7 jaar te beleggen.

Woordenlijst
Aandelen Effecten die een aandeel vertegenwoordigen in het
bedrijfsresultaat van een vennootschap.
Producten Financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer koersen, indexen, aandelenkoersen of
andere waarden.
Hedging Waarbij ernaar gestreefd wordt om de blootstelling aan
verschillende beleggingsrisico’s te beperken of uit te sluiten.

Orders om aandelen van het compartiment te kopen of te
verkopen worden iedere Luxemburgse beursdag verwerkt.
Het compartiment geeft alleen accumulatieaandelen uit (aandelen waarbij alle ontvangen inkomsten toegevoegd worden aan
de aandelenkoers).

Referentievaluta EUR

Risico- en beloningsprofiel
1
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3

Lager potentieel risico/
beloning Niet risicovrij.
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7

Hoger potentieel risico/beloning

De waarde van een belegging in het compartiment kan op en
neer gaan. Als u uw aandelen verkoopt, is het mogelijk dat ze
minder waard zijn dan wat u voor ze betaald hebt. Indien uw
valuta als belegger verschilt van de inschrijvingsvaluta van het
compartiment, dan is het mogelijk dat ten gevolge van wisselkoerswijzigingen eventuele beleggingswinsten afnemen of
eventuele beleggingsverliezen toenemen.

De rating weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone
marktomstandigheden of grote onvoorspelbare gebeurtenissen,
die alledaagse risico’s kunnen versterken en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals:

De bovengenoemde risico/beloningsrating is een schatting; het
is geen garantie. De rating is gebaseerd op een volatiliteit op
middellange termijn (schommelingen in de aandelenkoers van
het Fonds gedurende een recente periode, normaal gesproken
gedurende meerdere jaren). In de toekomst kan de werkelijke
volatiliteit van het compartiment lager of hoger zijn, en kan het
bepaalde risico/beloningsniveau gewijzigd worden.

Derivatenrisico Sommige derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het compartiment
blootstellen aan verliezen groter dan de kostprijs van het
derivaat.

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende
factor:
• Het compartiment belegt in aandelen, die over het algemeen
risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten.
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Tegenpartijrisico Het compartiment kan geld verliezen indien
een entiteit waarmee het zaken doet niet meer bereid of in staat
is om zijn verplichtingen jegens het compartiment na te komen.

Liquiditeitsrisico Sommige effecten zouden moeilijk te waarderen kunnen worden, of te verkopen op een gewenst tijdstip en
tegen een gewenste prijs.
Beheerrisico Technieken die voor het beheer van de portefeuille
gebruikt worden en goed gewerkt hebben in normale marktomstandigheden kunnen ineffectief of schadelijk blijken tijdens
ongewone omstandigheden.
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Kosten voor dit compartiment
De kosten die u betaalt als belegger in het compartiment dienen
om de werkingskosten van het compartiment, waaronder marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de
performance van uw belegging.
Voor instap- en uitstapkosten is het mogelijk dat u minder dient
te betalen dan de getoonde maximale bedragen. Raadpleeg uw
financieel adviseur. Lopende kosten variëren van jaar tot jaar en
zijn exclusief portefeuilletransactiekosten. Lopende kosten zijn
gelijk voor alle beleggers.
Meer informatie over kosten vindt u in de rubriek “Kosten” van het
prospectus van het fonds, op http://funds.degroof.lu.

Eenmalige instap- en uitstapkosten
Instapkosten

0,75%

Uitstapkosten

0,25%

Het maximale bedrag dat van
uw investering kan worden
ingehouden en dat betaald kan
worden aan de verkoopagenten
en gemachtigde tussenpersonen.

Kosten die ten laste komen van het compartiment over een
jaar genomen
Lopende kosten

1,29%

Betreft een schatting. De feitelijke kosten zullen vermeld worden
in het eerste jaarverslag.

Kosten die onder specifieke omstandigheden ten laste komen
van het compartiment
Prestatieprovisie

Geen.

Historische performance
Het compartiment is te nieuw om verslag uit te brengen over de
performance ervan gedurende een kalenderjaar.
Selectum Belgium Fund Klasse F Oprichter In EUR
Begin van het compartiment: 28 september 2011
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Praktische informatie
Bewaarder: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Het is mogelijk dat deze essentiële beleggersinformatie niet
alle informatie bevat die u nodig hebt. Voor alle bijkomende
informatie over het fonds, over andere aandelenklassen van
dit compartiment en over andere compartimenten, of voor
een gratis exemplaar van het prospectus van het fonds of van
de jaarlijkse of halfjaarlijkse verslagen voor aandeelhouders
kunt u contact opnemen met het fonds op zijn maatschappelijke zetel. De prospectussen en verslagen voor aandeelhouders
zijn beschikbaar in het Engels.
De meest recente aandelenkoers zal gepubliceerd worden op
de website van de directie (http://funds.degroof.lu) en op
Bloomberg.
Het compartiment kan onderhevig zijn aan een specifieke
fiscale behandeling in Luxemburg. Afhankelijk van uw eigen
land kan dit een impact hebben op uw belegging.
Fiscale behandeling, geschiktheid van deze belegging en
andere vragen: Gelieve contact op te nemen met uw adviseur
of distributeur.

Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg kan uitsluitend
aansprakelijk worden gesteld op basis van enigerlei verklaring in
dit document die misleidend, onnauwkeurig of strijdig is met de
desbetreffende delen van het prospectus voor het Fonds.

Essentiële beleggersinformatie

SELECTUM STOCK PICKING FUND BEVEK (het “Fonds) is een
UCITS en heeft andere compartimenten naast het onderhavige.
De activa van elk compartiment zijn gescheiden, wat betekent
dat elk compartiment gevrijwaard is van enigerlei verliezen of
claims in verband met de andere compartimenten.
Om aandelen van dit compartiment te kopen, te converteren of
te laten inkopen kunt u contact opnemen met uw adviseur of distributeur, of met de lokale betaalagent in Luxemburg. Aandelen
van dit compartiment kunnen geconverteerd worden in dezelfde
klasse van aandelen in enigerlei ander compartimenten binnen
het fonds.
Het compartiment en zijn directie, Degroof Gestion
Institutionnelle – Luxembourg, hebben een vergunning in
Luxemburg en worden gereguleerd door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat met ingang op:
28 september 2011.

SELECTUM STOCK PICKING FUND BEVEK
12, rue Eugène Ruppert
www.selectum.lu
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