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Dit compartiment is een feeder compartiment van de ICB Echiquier Entrepreneurs ('Meester ICB'). Het is permanent en totaal belegd in 
stukken Echiquier Entrepreneur van zijn meester ICB. Wij vestigen uw aandacht op de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden van het fonds. 

 

 

ECHIQUIER ENTREPRENEURS SMALL CAP EUROPE A 

JUNI 2022 (gegevens op 30/06/2022) 
 

 

406 M€  

Netto activa  

   
 

 

 

139,03 € 

 Inventariswaarde 

   
 

Karakteristieken 

Oprichtingsdatum  25/10/2016 

Isin code  LU1499193503 

Bloomberg code  ECESCAE LX 

Munt van notering  EUR 

Resultaat  Kapitalisatie 

Benchmark  
MSCI EUROPE EX UK SMALL CAP 
NR EUR 

SFDR Classificatie  Artikel 8 

   
Financiële voorwaarden 

Inschrijvings-/ 
uitschrijvingskost 

 3% max. / nihil 

Jaarlijkse 
beheerskosten 

 2,392% TTC max. 

Prestatievergoeding  Neen 

Waardering  Dagelijks 

Cut-off  10:00 

Settlement  J+2 

Valorisatie  
BNP Paribas Securities Services 
Luxembourg 

Bewaarder  
BNP Paribas Securities Services 
Luxembourg 

   
Risico- en opbrengstprofiel (%) 

(wekelijkse cijfers) 

 1 jaar 3 jaar 5 jaar 
ICB volatiliteit 17,1 18,1 16,0 
Benchmark volatiliteit 16,9 21,5 18,0 
Sharpe ratio Neg 0,2 0,2 
Beta 0,9 0,8 0,8 
Correlatie 0,9 0,9 0,9 
Information ratio -1,0 -0,9 -0,4 
Tracking error 7,9 8,7 7,6 
Max. drawdown van het fonds -32,4 -32,4 -32,4 

Max. drawdown van de 
referentie-index 

-24,3 -40,4 -40,4 

Herstel (werkdagen) - - - 
    

Lager risico, 
potentieel lager rendement 

Hoger risico, 
potentieel hoger rendement 

Deze indicator geeft het risicoprofiel weer dat wordt weergegeven in 
de KIID. 
De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan gedurende de maand 
veranderen. 

Aanbevolen beleggingshorizon 5 jaren 
 

 

  Commentaar 

Echiquier Entrepreneurs Small Cap Europe A daalt met -9,47% sinds het begin van de maand en met -28,28% 
sinds het begin van het jaar. 

Juni was zeer ongunstig voor risicovolle activa omdat de vrees voor een macro-economische vertraging steeds 
groter werd. De economische tegenwind is inderdaad talrijk: inflatie, snelle verstrakking van de monetaire 
voorwaarden, tekorten aan energiebronnen... 
Niettemin lijkt de forse daling die de markten sinds het begin van het jaar hebben doorgemaakt, tot rust te 
komen in het kielzog van een stabilisatie (of zelfs een versoepeling) van de rentevoeten. Ook de 
waarderingsniveaus bieden steun, aangezien sommige groeiaandelen dichtbij hun laagste koersen van 6 of 8 jaar 
noteren. 
In dit klimaat slaagt het fonds erin beter te presteren dan zijn index dankzij zijn voorkeur voor groei en kwaliteit, 
die in deze context aantrekkelijker wordt. De bijdrage van aandelenselectie is licht positief, met een sterke 
bijdrage van BoneSupport na de goedkeuring van zijn paradepaardje door de FDA in de VS. Anderzijds werden 
wij afgestraft door de winstwaarschuwing van Boozt en de daling van Byggfakta als gevolg van zijn indirecte 
blootstelling aan de bouwsector, hetgeen de markt verontrust. 

Beheerders : Stéphanie Bobtcheff, José Berros, Guillaume Puech 

Evolutie van het fonds en zijn index sinds de oprichting (basis 100) 

 
Benchmark : bron Bloomberg 

Cumulatief rendement (%) 

 Fonds Benchmark 

1 maand -9,5 -12,6 

YTD -28,3 -22,7 

3 jaar +6,6 +26,6 

5 jaar +12,2 +25,4 

Sinds de oprichting +123,1 +103,5 
 

 
 

Geannualiseerde performances (%) 

 Fonds Benchmark 

1 jaar -26,2 -20,6 

3 jaar +2,1 +8,2 

5 jaar +2,3 +4,6 

Sinds de oprichting +9,7 +8,5 
 

Historiek van de rendementen (%) 

 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Jaar 
 Fonds Benchmark 

2013           +3,4 +2,4 +5,9 +5,7 

2014 +4,1 +7,4 +0,8 -0,0 +2,2 -2,8 -3,1 -0,7 -0,7 -3,9 +6,5 -0,9 +8,1 +4,7 

2015 +3,0 +5,9 +5,6 +1,1 +5,2 -2,8 +7,0 -4,3 -2,2 +3,5 +3,2 +1,9 +28,4 +20,0 

2016 -5,3 -0,5 +3,1 +0,8 +5,9 -5,3 +6,4 +1,5 +4,8 -2,1 +0,3 +5,4 +13,7 +6,5 

2017 +2,9 +4,0 +2,1 +4,7 +5,7 -1,7 +1,5 -1,1 +4,5 +0,3 -1,7 +0,6 +23,7 +16,4 

2018 +3,8 -3,7 -0,9 +2,1 +2,6 -1,9 +0,1 +0,6 +0,8 -6,6 -1,9 -8,3 -13,2 -13,4 

2019 +8,6 +1,6 +1,9 +4,8 -3,2 +2,0 +0,0 -0,3 +2,0 +0,9 +4,7 +2,1 +27,9 +22,4 

2020 +0,2 -5,2 -14,1 +12,9 +5,6 +3,0 +3,0 +8,4 -1,5 -5,2 +8,6 +5,9 +20,2 +18,7 

2021 -1,8 +1,3 +2,3 +6,3 +2,5 -1,3 +2,8 +2,7 -4,4 +1,4 -3,1 +3,7 +12,6 +25,7 

2022 -11,5 -4,1 -2,6 -4,4 +0,1 -9,5       -28,3 -22,7 
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Voor meer informatie 

De ICB belegt op de financiële markten. Er bestaat een risico op kapitaalverlies. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. 
De performances van de ICB en de benchmark houden rekening met uitgekeerde inkomsten. 
Dit document is bestemd voor professionele beleggers. Dit commercieel document heeft tot doel om u op vereenvoudigde wijze te informeren over de karakteristieken van de ICB. 
  
Voor meer informatie over het vermelde fondsen alsook de risico's, verwijzen wij u naar het prospectus dat zonder kosten verkrijgbaar is bij de beheersmaatschappij op +33.(0)1.47.23.90.90 of 
via uw gebruikelijk contactpersoon. 
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Profiel van het fonds 

EV/Sales 2022 3,8 

PER 2022 23,3 

Rendement 1,8% 

Active share 97,9% 

 
 

 
 

 

Cash gedeelte (% van de netto-activa) 8,2% 

Aantal posities 41 

Gemiddelde kapitalisatieomvang. (M€) 1 114 

Mediane kapitalisatie (M€) 743 

  
Bron : LFDE

 

Geografische verdeling 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Sectorale verdeling (GICS) 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : Bloomberg

 

Verdeling per kapitalisatieomvang (€) 
(% van de netto-activa zonder cash) 

 
Bron : LFDE

 

 
 

Grootste posities 

Waarden Landen Sectoren 
% van de 

netto-activa 

Virbac FRA Gezondheid... 5,3 

Vaisala FIN IT 5,3 

Munters SWE Industrie 5,0 

Neoen FRA Utilities 4,6 

Boiron FRA Gezondheid... 4,5 

Carel Industries ITA Industrie 4,3 

Lectra FRA IT 3,8 

BoneSupport SWE Gezondheid... 3,2 

Fagerhult SWE Industrie 3,1 

Advanced Medical Sol. GBR Gezondheid... 2,9 

Gewicht van de 10 grootste posities :  42,0% 

Bron : LFDE
 

Rendementsanalyse (maandelijks) 

Top 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

BoneSupport +14,1 +0,4 

Medistim +4,9 +0,1 

Transitie +1,5 +0,0 

Gewicht van de 3 bijdragers :  6,6% 

 

 
 

 

Flop 3 bijdragers 

Waarden Performance Bijdrage 

Byggfakta -32,3 -0,9 

Boozt -33,3 -0,8 

Carel Industries -14,3 -0,6 

Gewicht van de 3 bijdragers :  8,3% 

Bron : LFDE
 

Gewogen gemiddelde ESG score  

% waarden opgenomen in de ESG-analyse 
Fonds 

92% 
Universum 

30% 

Rating E S G ESG 

Fonds 5,5 6,2 6,8 6,4 

Universum* 5,2 4,8 6,5 5,9 
*Op 30/06/2022 

Governance weegt voor 60% in de ESG score. De dekkingspercentages van de ESG-analyses variëren 
afhankelijk van de ICB en kunnen in de loop van de tijd veranderen. 

 

 
 

Gemiddeld gewogen koolstofintensiteit (op 30/06/2022) 

(in ton CO2-equivalent per miljoen ondernemingswaarde) 

Fonds 118,2 

Benchmark 467,6 
 

 

De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat de in dit document opgenomen klimaatgegevens van een nieuwe leverancier afkomstig zijn. De verschillen in 
methodologie met de vorige leverancier kunnen leiden tot bepaalde variaties in de gepresenteerde gegevens. U kunt meer informatie over deze verschillende methodologieën 
opvragen bij de beheermaatschappij van het fonds. 

 

Voor meer informatie over de berekeningsmethodes voor de ESG-indicatoren,verwijzen we naar onze transparantiecode en de documenten die beschikbaar zijn op onze website 
www.lfde.com/nl/verantwoord-beleggen/om-verder-te-gaan/. 
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