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Belangrijke informatie 
Termen en uitdrukkingen met een hoofdletter in dit informatiememorandum (“IM”) hebben de betekenis die hieraan wordt 

toegekend in Hoofdstuk 2 (Definities) van dit IM.   

Het Fonds heeft een paraplustructuur en is onderverdeeld in Subfondsen. Ieder Subfonds kent een eigen beleggingsdoelstelling, 

beleggingsstrategie en eigen beleggingsrestricties en, als gevolg daarvan, een eigen risicoprofiel en koersvorming.  

Dit basis IM bevat algemene informatie over het Fonds en informatie die betrekking heeft op alle Subfondsen. In de Subfonds 

Kenmerken wordt specifieke informatie verstrekt over de Subfondsen. De Subfonds Kenmerken maken integraal onderdeel uit 

van het IM. Indien er afwijkingen zijn in de tekst van het basis IM ten opzichte van de Subfonds Kenmerken, prevaleert de tekst 

van de Subfonds Kenmerken. 

Potentiële deelnemers dienen dit IM en de bijbehorende documenten zorgvuldig door te nemen en hun juridische en financiële 

adviseurs te raadplegen, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over dit IM en over de juridische, financiële, fiscale 

of andere aspecten ten aanzien van de verwerving, het bezit, de overdracht of (verplichte) terugbetaling van Participaties in het 

Subfonds.   

De inhoud van dit IM mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. De Participaties zijn uitsluitend geschikt 

voor professionele en andere beleggers die in staat zijn om de kansen en risico's van een belegging in een Subfonds te beoordelen 

en die in staat zijn om het minimumbedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000) te beleggen. 

Potentiële deelnemers dienen met name de risicofactoren in Hoofdstuk 9 (Risicoprofiel) van dit IM en in de Subfonds Kenmerken 

te evalueren. De Subfondsen dragen een hoge mate van risico en zijn alleen geschikt voor personen die het risico kunnen nemen 

om hun volledige belegging te verliezen. Er is geen garantie dat de doelstelling van een Subfonds zal worden bereikt. De waarde 

van de beleggingen in een Subfonds kan fluctueren. Rendementen op investeringen uit het verleden zijn geen garantie voor het 

rendement op toekomstige investeringen. 

De financiële informatie in dit IM is niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Ten aanzien van toekomstgerichte 

verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen 

en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Potentiële deelnemers dienen te 

beseffen dat men toekomstverwachtingen met de nodige voorzichtigheid moet interpreteren. 

De afgifte van dit IM en de toekenning van Participaties op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in 

dit IM vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum van dit IM nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van 

wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. 

De Beheerder is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het beheren van het Fonds. De Beheerder en het Fonds zijn (slechts) 

geregistreerd bij de AFM onder het AIFMD-registratieregime en staan aldus niet onder (doorlopend) toezicht van de AFM en DNB.  

Niemand is namens (de Beheerder van) het Fonds gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in 

dit Prospectus zijn opgenomen. Mocht er toch informatie verschaft zijn of mochten er toch verklaringen afgelegd zijn, dan kan 

men er niet op vertrouwen dat de informatie of de verklaring is verstrekt of afgelegd door (de Beheerder van) het Fonds.   
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De afgifte en verspreiding van dit IM, en ook het aanbieden, verkopen en leveren van de Participaties kan in bepaalde jurisdicties 

onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Beheerder verzoekt personen die in het bezit komen van het IM zich op de 

hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Dit IM dient niet ter aanbieding van Participaties aan 

ingezetenen van de Verenigde Staten of aan enig persoon binnen enig rechtsgebied, waaronder een dergelijke aanbieding 

onrechtmatig is of volgens welke diegene die een dergelijk aanbod doet, daartoe niet bevoegd is of in strijd met de wet handelt. 

Het IM vormt als zodanig geen aanbod tot het verkrijgen van aandelen of andere effecten in de Subfondsen en houdt geen aanbod 

in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in een jurisdictie waar 

dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd.  

De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn niet aansprakelijk voor schending van dergelijke regelgeving door een ander, 

ongeacht of deze een mogelijke koper van Participaties is of niet. 

Op het IM is Nederlands recht van toepassing. Het IM is vastgesteld op 6 juni 2022.  

Voor ieder Subfonds is het Essentiële informatiedocument (Eid) opgesteld met essentiële informatie over het Subfonds, onder 

meer over de risico’s, kosten en het rendement van het beleggingsproduct. De informatie in het Eid wordt jaarlijks gecontroleerd 

en indien nodig aangepast. Lees het document zorgvuldig door.  

 

PROFIEL PARTICIPANT 
Een belegging in een Subfonds is geschikt voor beleggers: 

- die professionele belegger, dan wel particuliere belegger zijn en beschikken over basiskennis beleggen; 

- voor wie het belang in het Subfonds slechts een gedeelte van hun totale vermogen zal vertegenwoordigen; 

- die bereid zijn om het risico van aanzienlijke waardevermindering van de belegging te nemen en dat risico ook kunnen dragen; 

- die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben; 

- die voornemens zijn hun belegging in het Subfonds voor minstens drie tot vijf (3-5) jaar aan te houden; 

- die accepteren dat uitschrijving slechts eenmaal per maand mogelijk is;  

- die geen US-person (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) zijn; 

- die niet beleggen ten behoeve van economisch gerechtigden die US-person zijn.  
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1 SAMENVATTING

1.1 Introductie 

Deze samenvatting is slechts een inleiding op het IM. De informatie in dit hoofdstuk moet worden 

gelezen in samenhang met de volledige tekst van het IM. Een beslissing van een belegger om te 

investeren in het Fonds moet zijn gebaseerd op bestudering van het gehele IM.  

De in deze samenvatting verstrekte informatie is bijgewerkt tot en geeft de situatie weer volgens de 

datum die op het voorblad van het IM is vermeld. 

1.2 Het Fonds, de Beheerder en Juridisch Eigenaar 

Het Fonds beoogt Participanten een toegankelijke beleggingsmogelijkheid in Subfondsen aan te bieden 

die professioneel worden beheerd. Finodex Funds B.V. zal optreden als Beheerder van het Fonds. Bij 

het beheren van het Fonds handelt de Beheerder uitsluitend in het belang van de Participanten. 

Stichting Legal Owner Finodex Funds is de Juridische Eigenaar van de activa en passiva van het Fonds. 

De Juridisch Eigenaar verkrijgt en houdt de activa van het Fonds en gaat verplichtingen aan namens 

het Fonds voor rekening en risico van de Participanten. De Juridische Eigenaar zal uitsluitend handelen 

in het belang van de Participanten. 

1.3 Beleggingsdoelstelling en strategie 

Het doel van de Subfondsen is om een bovengemiddeld rendement te realiseren op de middellange tot 

lange termijn (3-5 jaar). Om dit doel te bereiken, is de beleggingsstrategie van de Subfondsen om 

voornamelijk te beleggen in opties en aandelen en te profiteren van stijgende, zijwaartse en dalende 

bewegingen op de financiële markten. De beleggingen binnen de Subfondsen vinden (in beginsel) 

geautomatiseerd plaats op basis van algoritmes via trading systemen die zijn ontwikkeld door een aan 

de Beheerder gelieerde entiteit. Hoewel de beleggingen (in beginsel) via geautomatiseerde systemen 

plaatsvinden, wordt er ook met handmatige systemen gehandeld. De portefeuilles van de Subfondsen 

worden actief beheerd met inachtneming van de beleggingsstrategie, beleggingsbeperkingen en het 

risicoprofiel zoals beschreven in Hoofdstuk 8 en 9 van dit IM en, specifiek per Subfonds, in de Subfonds 

Kenmerken.   

1.4 Juridische structuur, Participaties, fiscale aspecten en toezichtrechtelijke status 

1.4.1 Juridische structuur 

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met paraplustructuur. Het Fonds 

is geen rechtspersoon (en aldus geen drager van rechten en verplichtingen), noch een maatschap, 
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vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Het is een contractuele regeling sui generis 

tussen de Beheerder, de Juridische Eigenaar en ieder van de Participanten afzonderlijk met betrekking 

tot de activa en passiva die door de Beheerder of de Juridische Eigenaar zijn verkregen of aangegaan 

voor rekening en risico van de Participanten.  

Het Fonds wordt beheerst door de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op 

de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten 

afzonderlijk die ontstaat door uitvoering van het door de Participant ondertekende Inschrijfformulier. 

Door ondertekening van het Inschrijfformulier, verklaart en garandeert een Participant de 

Fondsvoorwaarden en het IM te hebben gelezen en stemt ermee in daaraan gebonden te zijn. Een 

Participant wordt toegelaten tot het (Sub)Fonds door de uitgifte van Participaties. 

1.4.2 Subfondsen, Klassen en Series 

Het Fonds heeft een paraplustructuur en is onderverdeeld in Subfondsen. Ieder Subfonds kent een 

eigen beleggingsdoelstelling- en strategie en eigen beleggingsrestricties en, als gevolg daarvan, een 

eigen risicoprofiel en koersvorming. De kenmerken van ieder Subfonds worden, voorafgaand aan de 

introductie daarvan, nader bepaald in de Subfonds Kenmerken (als onderdeel van het IM). Op de datum 

van dit IM biedt de Beheerder uitsluitend het Subfonds Finodex Options Fund aan.  

De Beheerder kan naar eigen inzicht binnen een Subfonds een Klasse van Participaties introduceren, 

waaronder een Klasse voor werknemers van de Beheerder of personen die op basis van een andere 

constructie werkzaamheden verrichten voor de Beheerder (een zogenaamde “Medewerkers Klasse"). 

Klassen van Participaties hebben eenzelfde beleggingsdoelstelling- en beleid. Per Klasse kan echter 

worden gedifferentieerd in kenmerken zoals (zonder beperking) identiteit van de belegger, 

kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor uitgifte en inkoop. De kenmerken van een Klasse 

(indien van toepassing) staan vermeld in de Subfonds Kenmerken.  

De (Klassen van) Participaties worden (uitsluitend) uitgegeven op basis van de Totale Transactieprijs. 

Participaties (van verschillende Klassen) kunnen worden uitgegeven in Series om de berekening van 

de door het Fonds aan de Beheerder verschuldigde prestatievergoeding mogelijk te maken. Omdat 

Participaties op verschillende momenten worden uitgegeven, kan het aanvangsmoment van berekening 

van deze vergoeding verschillen. Daardoor kan de NAV per Participatie van een bepaalde Serie 

verschillen van de NAV per Participatie van een andere Serie.   

1.4.3 Fiscale aspecten 

Participaties kunnen uitsluitend aan de Juridisch Eigenaar (handelend voor rekening van het Fonds) ter 

inkoop worden aangeboden of worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Het 

Fonds kwalificeert daardoor als een zogeheten besloten fonds voor gemene rekening dat voor 

Nederlandse fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd. Dit betekent dat iedere Nederlands 

belastingplichtige Participant met betrekking tot, en naar rato van, zijn of haar Participatie rechtstreeks 
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in de heffing wordt betrokken voor de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of de 

vennootschapsbelasting (B.V.’s, N.V.’s en andere belastingplichtige lichamen).  

1.4.4 Toezichtrechtelijke status  

De Beheerder is vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft voor het 

beheren van Fonds. De Beheerder en het Fonds zijn (slechts) geregistreerd bij de AFM onder het 

AIFMD-registratie ("light") regime. Zij zijn niet onderhevig aan goedkeuring en staan niet onder 

(doorlopend) gedragstoezicht van de AFM en prudentieel toezicht van DNB. In relatie tot een eventuele 

Medewerkers Klasse zal de Beheerder een beroep doen op de uitzondering van de vergunningplicht 

neergelegd in artikel 1:13a lid 1 onder e Wft. 

Participaties in de Subfondsen worden alleen aangeboden aan (i) professionele beleggers; (ii) andere 

beleggers die in staat zijn om de kansen en risico's van een belegging in een Subfonds te beoordelen 

en die in staat zijn om het minimumbedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000) te beleggen en (iii) 

medewerkers van de Beheerder (in geval van een Medewerkers Klasse). 

1.5 Governance van het (Sub)Fonds 

De Beheerder, de Juridisch Eigenaar en Participanten die alleen of gezamenlijk ten minste twintig 

procent (20%) van het totale aantal Participaties van het (Sub)Fonds houden, kunnen een 

Participantenvergadering bijeenroepen. De Beheerder kan, naar eigen inzicht, besluiten tot het instellen 

van een Raad van Advies op het niveau van het (Sub)Fonds.   

1.6 Dividendbeleid  

Het saldo van alle inkomsten of winsten, inclusief dividenden, rente, terugbetalingen van geheven 

bronbelasting, zoals ontvangen (of te ontvangen) door de Juridische Eigenaar namens en ten behoeve 

van de Participanten, zal door het Fonds worden herbelegd, tenzij de Beheerder naar eigen inzicht 

bepaalt dat dit saldo zal worden uitgekeerd. Uitkeringen (indien van toepassing) worden gedaan in 

contanten, in euro. 

1.7 Minimaal deelnamebedrag, inschrijvingen, overdracht en inkoop 

Het minimum deelnamebedrag en het minimumbedrag van vervolgstortingen en onttrekkingen kunnen 

per Subfonds en Klasse (indien van toepassing) verschillen en worden gespecificeerd in de Subfonds 

Kenmerken. Het minimum deelnamebedrag zal altijd een bedrag betreffen van ten minste 

honderdduizend euro (EUR 100.000), met uitzondering van een eventuele Medewerkers Klasse, zoals 

toegelicht in Hoofdstuk 10 van dit IM waarin de procedures voor uitgifte en inkoop van Participaties zijn 

beschreven. De Beheerder mag naar eigen inzicht besluiten tot het weigeren of slechts gedeeltelijk 

accepteren van een verzoek tot uitgifte. Een Participant kan zijn Participaties niet overdragen, met 

uitzondering van bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Voor een dergelijke overdracht is altijd 
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toestemming van de Beheerder nodig (zie ook paragraaf 10.2.10 van dit IM). Wel kan een Participant 

zijn Participaties ter inkoop aanbieden aan het Fonds. De Beheerder kan uitgifte en inkoop onder 

bepaalde voorwaarden opschorten.  
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2 DEFINITIES 
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de gebruikte termen in dit IM de hiernavolgende betekenissen 

(gedefinieerde termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa): 

 

AIFM Richtlijn:  Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG 

en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) 

nr. 1095/2010 en daarop gebaseerde regelgeving  

 

Administrateur:  degene aan wie de Beheerder de administratie van het Fonds heeft 

uitbesteed, zijnde IQ EQ Financial Services B.V., dan wel een andere 

entiteit aan wie de administratie van tijd tot tijd wordt uitbesteed 

 

AFM: de Autoriteit Financiële Markten 

 

Beheerder:  degene die belast is met het beheer van het Fonds, te weten Finodex 

Funds B.V., dan wel diens rechtsopvolger of enige andere entiteit die 

nadien belast wordt met het beheer van het Fonds 

 

Bijlage: een bijlage bij het IM 

 

CRS: de Common Reporting Standard  

 

DNB: De Nederlandsche Bank 

 

FATCA: de U.S. Foreign Account Tax Compliance Act 

 

Fonds:  het fonds onder de naam Finodex Fund, vormgegeven als een fonds 

voor gemene rekening met paraplustructuur en aldus onderverdeeld in 

Subfondsen, waarin ter collectieve belegging financiële instrumenten, 

gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de 

Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen 

 

Fondsvermogen: het totale vermogen van ieder afzonderlijk Subfonds, zijnde alle 

vermogensbestanddelen die overeenkomstig deze 

Fondsvoorwaarden ten behoeve van Participanten worden gehouden 

door de Juridisch Eigenaar, verminderd met de verplichtingen van een 

Subfonds welke door de Beheerder met inachtneming van deze 

voorwaarden zijn aangegaan 

  

Fondsvoorwaarden:  de voorwaarden van beheer en bewaring die als Bijlage 2 onderdeel 

van dit IM uitmaken 
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Handelsdag:  iedere dag waarop uitgifte en inkoop van Participaties in een Subfonds 

mogelijk is, zijnde de eerste (1e) Werkdag van iedere kalendermaand  

 

IM: de meest recente versie van het informatiememorandum van het 

Fonds, inclusief Bijlagen 

 

Inschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een belegger bij de 

Beheerder voor het aanmaken van een account (via de Website) en 

voor de uitgifte van Participaties   

 

Juridisch Eigenaar:  de juridisch eigenaar van de activa van het Fonds, te weten Stichting 

Legal Owner Finodex Funds 

 

Klasse: een door de Beheerder naar eigen inzicht geïntroduceerd 

administratief afgescheiden gedeelte van een Subfonds met gelijke 

rechten en verplichtingen en dezelfde aanspraak tot het 

Fondsvermogen, maar waarbij wordt gedifferentieerd in bepaalde 

kenmerken, waaronder (maar niet beperkt tot) identiteit van de 

belegger, kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor 

uitgifte en inkoop 

 

NAV: de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag, zijnde de som van de waarde van de tot het 

Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds 

behorende verplichtingen uitgedrukt in euro en afgerond tot vier cijfers 

achter de komma 

 

NAV per Participatie:  de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag gedeeld door het aantal uitstaande Participaties van 

het Subfonds op de Waarderingsdag, uitgedrukt in euro en afgerond 

tot vier cijfers achter de komma 

 

Participant:  de houder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van één of meer 

Participaties in een Subfonds  

 

Participantenvergadering:  het orgaan binnen het Fonds gevormd door alle Participanten in het 

Fonds gevormd door alle Participanten van de tot het Fonds 

behorende Subfondsen 

 

Participaties:  de evenredige delen waarin de aanspraken van de Participanten tot 

het vermogen van een Subfonds zijn verdeeld, te berekenen in euro  

 

Raad van Advies:  de Raad van Advies (indien van toepassing) ingesteld ter discretie van 

de Beheerder op het niveau van het (Sub)Fonds 

 

Serie: alle Participaties die voor administratiedoeleinden als serie zijn 

uitgegeven op dezelfde Handelsdag 
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Subfonds:    een apart geadministreerd gedeelte van het (vermogen van het) Fonds 

 

Subfonds Kenmerken: de kenmerken van een Subfonds die voorafgaand aan de introductie 

van een Subfonds door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn 

vastgesteld en als Bijlage 1 onderdeel van het IM uitmaken 

 

Transactieprijs:  de NAV per Participatie op de Waarderingsdag voorafgaand aan de 

Handelsdag waarop de Participatie wordt uitgegeven 

 

Totale Transactieprijs: de Transactieprijs vermenigvuldigd met het aantal uit te geven 

Participaties 

 

Uitbreidingsformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een (bestaande) 

Participant bij de Beheerder voor uitgifte van (extra) Participaties via 

het account op de Website 

 

Uitschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een Participant bij de 

Beheerder voor inkoop van Participaties via het account op de Website   

 

Waarderingsdag: iedere dag waarop de NAV (van een Subfonds) en de NAV per 

Participatie wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 11 van 

de Fondsvoorwaarden, zijnde de laatste Werkdag voor een 

Handelsdag 

 

Website:    de website van de Beheerder, zijnde www.finodex.fund 

 

Werkdag:  iedere dag waarop Euronext Amsterdam geopend is en/of de voor één 

of meer Subfondsen, naar het oordeel van de Beheerder, relevante 

gereglementeerde markt(en) of andere markt(en) in financiële 

instrumenten geopend zijn voor het verrichten van transacties; 

 

Wft:     de Wet op het financieel toezicht 

 

Wwft:    de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

 

  

https://finodex.fund/
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3 FINODEX FUND 

3.1 Juridische structuur van het Fonds 

3.1.1 Rechtsvorm  

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van artikel 1:1 Wft. Het Fonds is gestructureerd als een 

fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. Het Fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid (en is 

aldus geen drager van rechten en verplichtingen) en is geen maatschap, vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap. Het is een contractuele regeling sui generis tussen de Beheerder, de 

Juridische Eigenaar en ieder van de Participanten afzonderlijk met betrekking tot de activa en passiva 

die door de Beheerder of de Juridische Eigenaar zijn verkregen of aangegaan voor rekening en risico 

van de Participanten. Gelet op de rechtsvorm (een fonds voor gemene rekening), komt het Fonds niet 

in aanmerking voor inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Fonds houdt 

kantoor aan het kantooradres van de Beheerder, zijnde Huizermaatweg 19, 1273 NA, Huizen.  

Het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. De Juridisch Eigenaar houdt het juridisch eigendom van 

het vermogen van het Fonds. De Participanten zijn in economische zin gezamenlijk gerechtigd tot het 

vermogen van het Fonds. Het door de Participanten bijeengebrachte vermogen is bestemd ter 

collectieve belegging voor rekening en risico van de Participanten. De Juridisch Eigenaar verkrijgt en 

houdt het vermogen van het Fonds voor beheer- en bewaringsdoeleinden ten behoeve van de 

Participanten. De Juridisch Eigenaar heeft ingevolge de Fondsvoorwaarden een volmacht verleend aan 

de Beheerder om het vermogen van het Fonds te beheren in overeenstemming met de 

Fondsvoorwaarden en het IM.  

Het Fonds wordt beheerst door de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op 

de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten 

afzonderlijk die ontstaat door uitvoering van het door de Participant ondertekende Inschrijfformulier. 

Door ondertekening van het Inschrijfformulier, verklaart en garandeert een Participant de 

Fondsvoorwaarden en het IM te hebben gelezen en stemt ermee in daaraan gebonden te zijn. Een 

Participant wordt toegelaten tot het (Sub)Fonds door de uitgifte van Participaties. 

De Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar kunnen een Participant niet jegens derden verbinden. Tussen 

de Participanten onderling komt geen enkele rechtsverhouding of overeenkomst tot stand. Een 

Participatie in het (Sub)Fonds betekent dat er telkens slechts een overeenkomst tot stand komt tussen 

een individuele Participant en de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Een Participant is jegens andere 

Participanten of derden niet aansprakelijk en is slechts draagplichtig tot het bedrag dat hij is 

overeengekomen in te brengen. 

De Participanten kunnen niet op grond van het Fondsvoorwaarden door de Beheerder en/of de Juridisch 

Eigenaar worden vertegenwoordigd. Derden kunnen zich tot voldoening van verplichtingen van het 
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(Sub)Fonds aan hen, anders dan door verhaal op het vermogen van het (Sub)Fonds, niet op de 

Participanten verhalen. 

3.1.2 Paraplustructuur 

Het Fonds heeft een paraplustructuur en is onderverdeeld in Subfondsen, waarin afzonderlijk kan 

worden belegd. Ieder Subfonds kent een eigen beleggingsdoelstelling- en strategie en eigen 

beleggingsrestricties en, als gevolg daarvan, een eigen risicoprofiel en koersvorming. De structuur van 

een paraplufonds biedt voordelen met betrekking tot efficiënt beheer. Een Participatie in een Subfonds 

geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Subfonds. Voor elk 

Subfonds wordt een afzonderlijke administratie bijgehouden, zodat alle aan een Subfonds toe te 

rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord.  

Beoogd is om aan te sluiten bij de regeling van artikel 4:37j Wft. Op grond van die regeling heeft ieder 

Subfonds een afgescheiden vermogen waarvoor een rangregeling geldt. Hiermee wordt gewaarborgd 

dat de activa van de afzonderlijke Subfondsen alleen kunnen worden aangewend ter voldoening van 

vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en de bewaring van het 

Subfonds en de participaties in het Subfonds als bedoeld in artikel 4:37j Wft. 

De kenmerken van ieder Subfonds worden, voorafgaand aan de introductie daarvan, nader bepaald in 

de Subfonds Kenmerken. Vanaf de introductie van een Subfonds gelden de Subfonds Kenmerken van 

het betreffende Subfonds als aanvulling op dit IM en dienen de Subfonds Kenmerken gelezen te worden 

in combinatie met dit IM.   

Op de datum van dit IM biedt de Beheerder uitsluitend het Subfonds Finodex Options Fund aan.  

3.1.3 Klassen en Series 

De Beheerder kan naar eigen inzicht binnen een Subfonds een Klasse van Participaties introduceren, 

waaronder een Klasse voor werknemers van de Beheerder of personen die op basis van een andere 

constructie werkzaamheden verrichten voor de Beheerder (een zogenaamde “Medewerkers Klasse"). 

Klassen van Participaties hebben eenzelfde beleggingsdoelstelling- en beleid. Per Klasse kan echter 

worden gedifferentieerd in kenmerken zoals (zonder beperking) identiteit van de belegger, 

kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor uitgifte en inkoop. De kenmerken van een Klasse 

(indien van toepassing) staan vermeld in de Subfonds Kenmerken. Indien een Subfonds is 

onderverdeeld in Klassen, zijn de Participanten economisch tot het vermogen van een Subfonds dat is 

toe te rekenen aan de betreffende Klasse gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties in de 

Klasse dat een Participant houdt ten opzichte van het totaal aantal uitstaande Participaties in de 

desbetreffende Klasse. 

De (Klassen van) Participaties worden (uitsluitend) uitgegeven op basis van de Totale Transactieprijs. 

Participaties (van verschillende Klassen) kunnen worden uitgegeven in Series om de berekening van 

de door het Fonds aan de Beheerder verschuldigde prestatievergoeding mogelijk te maken. Omdat 
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Participaties op verschillende momenten worden uitgegeven, kan het aanvangsmoment van berekening 

van deze vergoeding verschillen. Daardoor kan de NAV per Participatie van een bepaalde Serie 

verschillen van de NAV per Participatie van een andere Serie.   

3.1.4 Oprichting, duur en beëindiging van het (Sub)Fonds 

Het Fonds en de Subfondsen worden opgericht vanaf de eerste (1e) uitgifte van Participaties en blijven 

voor onbepaalde tijd bestaan. Het Fonds en de Subfondsen eindigen bij het plaatsvinden van een van 

de gebeurtenissen zoals uiteengezet in artikel 23 van de Fondsvoorwaarden. 

3.1.5 Fonds governance 

De Beheerder kan, naar eigen inzicht, besluiten tot het instellen van een Raad van Advies op het niveau 

van het (Sub)Fonds.   

3.1.6 Ontbinding  

Bij beëindiging van het Fonds en de Subfondsen worden geen verdere werkzaamheden verricht, 

behalve werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de ontbinding van het Fonds en de Subfondsen. In 

verband met de ontbinding wordt een rekening en verantwoording opgesteld. Het saldo dat overblijft na 

ontbinding zal aan de Participanten worden uitgekeerd (naar rato van het aantal door hen gehouden 

Participaties, tegen annulering van deze Deelnames). 

3.1.7 Fondsdocumentatie, toepasselijk recht en jurisdictie 

De belangrijkste documenten die van toepassing zijn op het Fonds en de Subfondsen zijn dit IM 

(inclusief Bijlagen waaronder de Subfonds Kenmerken), de Fondsvoorwaarden, het In- en 

Uitschrijfformulier en Uitbreidingsformulier. Op deze documenten is Nederlands recht van toepassing. 

De bevoegde rechter van de Rechtbank te Midden-Nederland is exclusief bevoegd om alle vorderingen, 

acties of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze documenten van het Fonds en de 

Subfondsen te beslechten (met de mogelijkheid tot beroep, zoals bepaald door de wet). 

3.1.8 Wijziging van het IM en de Fondsvoorwaarden 

Dit IM (inclusief het beleggingsbeleid) en de Fondsvoorwaarden kunnen door de Beheerder en de 

Juridische Eigenaar gezamenlijk worden gewijzigd. Een wijziging van het IM of de Fondsvoorwaarden 

die leidt tot een materiële wijziging, wordt pas van kracht één (1) maand na bekendmaking van de 

wijziging. Een materiële wijziging betreft een wijziging waardoor rechten of zekerheden van de 

Participanten worden verminderd, een wijziging waardoor lasten aan Participanten worden opgelegd of 

een wijziging in het beleggingsbeleid van een Subfonds. Bestaande Participanten kunnen tot de 

eerstvolgende Handelsdag onder de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden. Andere 

wijzigingen zullen direct van kracht zijn, tenzij door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar anders wordt 

besloten.   
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3.1.9 Toezichtrechtelijke status van het Fonds 

De Beheerder is vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft voor het 

beheren van Fonds. De Beheerder en het Fonds zijn (slechts) geregistreerd bij de AFM onder het 

AIFMD-registratie ("light") regime. Zij zijn niet onderhevig aan goedkeuring en staan niet onder 

(doorlopend) gedragstoezicht van de AFM en prudentieel toezicht van DNB. De Beheerder is echter 

verplicht om jaarlijks bepaalde financiële gegevens te rapporteren aan DNB (d.w.z. de door het 

(Sub)Fonds verhandelde financiële instrumenten, risicoposities en concentraties van het (Sub)Fonds). 

In relatie tot een eventuele Medewerkers Klasse zal de Beheerder een beroep doen op de uitzondering 

van de vergunningplicht neergelegd in artikel 1:13a lid 1 onder e Wft. 

Participaties in het (Sub)Fonds worden alleen aangeboden aan (i) professionele beleggers; (ii) andere 

beleggers die in staat zijn om de kansen en risico's van een belegging in een Subfonds te beoordelen 

en die in staat zijn om het minimumbedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000) te beleggen en (iii) 

medewerkers van de Beheerder (in geval van een Medewerkers Klasse). 

3.1.10 Wijziging van toezichtrechtelijke wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving voor beleggingsinstellingen is continu in ontwikkeling. In het licht hiervan, kan 

tijdens het bestaan van het (Sub)Fonds aanvullende en/of gewijzigde wet- en regelgeving in werking 

treden die van invloed is op het (Sub)Fonds, de Beheerder en de Juridische Eigenaar. De Juridisch 

Eigenaar en de Beheerder kunnen het IM, de Fondsvoorwaarden, het In- en Uitschrijfformulier en het 

Uitbreidingsformulier wijzigen als zij redelijkerwijs vaststellen dat een wijziging in regelgeving een 

wezenlijk nadelig effect heeft op het (Sub)Fonds en/of de Juridische Eigenaar en/of de Beheerder, 

zodanig dat: (i) het materiële nadelige effect van de toepasselijke wijziging wordt weggenomen of 

beperkt; en (ii) het (Sub)Fonds een redelijk toewijsbare deel van de kosten draagt in verband met de 

uitvoering van en de naleving van de wijziging. 
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4 DE BEHEERDER 

4.1 Introductie 

De Beheerder is Finodex Funds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht met zetel te Huizen, Nederland, en kantoorhoudende aan de Huizermaatweg 19 (1273 

NA). De Beheerder is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 85989622. 

De Beheerder heeft tot taak het beheer te voeren over het door de Participanten bijeengebrachte 

vermogen conform de Fondsvoorwaarden en hetgeen in dit IM is vastgelegd.  

Het beheer omvat het portefeuillebeheer en het risicobeheer. De Beheerder bepaalt het 

beleggingsbeleid van de Subfondsen en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

beleggingsstrategie. De Beheerder is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van gegevens en het 

verstrekken of doen verstrekken van alle vereiste gegevens, rapportages of andere informatie van het 

Fonds of de Subfondsen voor zover dergelijke gegevens, rapportages en andere informatie niet worden 

bijgehouden of verstrekt door de Administrateur, de Juridische Eigenaar of andere dienstverleners. In 

overeenstemming met de Fondsvoorwaarden heeft de Beheerder de volledige en exclusieve 

bevoegdheid en discretie om de activa van de Subfondsen te beleggen en te beheren. De Beheerder 

treedt bij het beheren uitsluitend op in het belang van de Participanten met inachtneming van de 

principes van het (Sub)Fonds. 

Het statutaire bestuur van de Beheerder bepaalt de beleggingsstrategie van het (Sub)Fonds. Het 

bestuur bestaat uit H. (Herbert) Robijn (via Finodex Groep B.V. en zijn persoonlijke holding). 

In 1985, nog tijdens zijn informatica-opleiding, startte Herbert Robijn (1965) een softwarebedrijf om de 

professionele optiehandel te ondersteunen. Dit bedrijf groeide uit tot IRIS Investment Support Systems 

in Amsterdam en Londen. Met IRIS ontwikkelde Herbert innovatieve softwareoplossingen voor market 

makers, prop traders en risicomanagers bij professionele beleggers en banken. Herbert verkocht IRIS 

aan GL Trade (nu FIS), waar hij onder meer als Director Global Options Solutions verantwoordelijk was 

voor de ontwikkeling en promotie van oplossingen voor options trading & market making, energy and 

single stock futures market making en warrants liquidity providing. In 2009 richtte hij Finodex op. Zijn 

jarenlange research naar optiestrategieën, algoritmes en trading systemen, is de basis van het 

geavanceerde Finodex platform, de geautomatiseerde trading systemen en de recente ontwikkeling van 

het Finodex Fund (het paraplufonds) en het Finodex Options Fund (het eerste Subfonds). 

De Beheerder is vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft voor het 

beheren van het Fonds. De Beheerder is (slechts) geregistreerd bij de AFM onder het AIFMD-registratie 

(“light”) regime. In relatie tot een eventuele Medewerkers Klasse zal de Beheerder een beroep doen op 

de uitzondering van de vergunningplicht neergelegd in artikel 1:13a lid 1 onder e Wft. De Beheerder is 
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aldus niet onderhevig aan goedkeuring en staat niet onder (doorlopend) gedragstoezicht van de AFM 

en prudentieel toezicht van DNB. 

4.2 Uitbesteding  

De Beheerder heeft bepaalde financiële, boekhoudkundige, administratieve en andere diensten 

(fondsadministratie) uitbesteed aan de Administrateur. De Beheerder zal het portfoliobeheer en het 

risicobeheer van het Fonds niet uitbesteden.  Zoals hierna in Hoofdstuk 5 in meer detail toegelicht, heeft 

de Beheerder de Administrateur ingeschakeld om, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, 

bepaalde financiële, boekhoudkundige, administratieve en andere diensten aan het Fonds te verlenen. 

Verder heeft de Beheerder de (door)ontwikkeling van de trading systemen uitbesteed aan een aan de 

Beheerder gelieerde entiteit: Finodex Investment Technologies B.V. Zoals toegelicht in paragraaf 13.3, 

zal de Beheerder de kosten dragen voor (door)ontwikkeling van de trading systemen. De Beheerder 

kan ten aanzien van de trading systemen er echter ook voor kiezen om in te kopen bij derden (niet 

gelieerde partijen). Op de datum van publicatie van dit IM heeft de Beheerder geen andere taken 

uitbesteed aan een dienstverlener. De uitbesteding aan de Administrateur heeft geen invloed op de 

aansprakelijkheid of verplichtingen van de Beheerder jegens het Fonds en de Participanten. 

4.3 Aansprakelijkheid Beheerder  

De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor 

zover de schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming die te wijten is aan 

opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de Beheerder. Uitsluitend 

de Juridisch Eigenaar kan een vordering jegens de Beheerder instellen ter vergoeding van de hiervoor 

bedoelde schade. De Beheerder is niet aansprakelijk jegens de Participanten voor door hen geleden 

schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een derde partij of die het gevolg is van het 

handelen of nalaten van de Beheerder voortvloeiend uit het vertrouwen van de Beheerder op enige 

verklaring of garantie van een Participant.  

4.4 Vrijwaring 

Onder bepaalde beperkingen die in de Fondsvoorwaarden worden uiteengezet, wordt de Beheerder 

gevrijwaard uit het vermogen van het Fonds tegen aansprakelijkheden en kosten in verband met de 

uitoefening van zijn bevoegdheden en uitvoering van zijn werkzaamheden voor het Fonds of een 

Subfonds. 

4.5 (Sub)Fondsen onder beheer 

Op de datum van dit IM beheert de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen dan het Fonds. Het 

Fonds bestaat op de datum van dit IM uit één Subfonds: Finodex Options Fund. 
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4.6 Dienstverleners 

Vanaf de datum van dit IM heeft de Beheerder Interactive Brokers Ireland Limited ingeschakeld om 

brokerdiensten aan het Fonds te verlenen. Om de onafhankelijkheid en continuïteit te waarborgen, is 

de Beheerder voornemens een tweede aanbieder van dergelijke diensten in te schakelen. 

4.7 Gelieerde partijen 

Zoals hiervoor in paragraaf 4.2 is aangegeven, heeft de Beheerder de (door)ontwikkeling van de trading 

systemen uitbesteed aan een aan de Beheerder gelieerde entiteit: Finodex Investment Technologies 

B.V., waarvoor Finodex Investment Technologies B.V. een marktconforme vergoeding ontvangt. Zoals 

toegelicht in paragraaf 13.3, komen deze kosten ten laste van de Beheerder. De Beheerder kan ten 

aanzien van de trading systemen er echter ook voor kiezen om in te kopen bij derden (niet gelieerde 

partijen). 
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5 DE ADMINISTRATEUR 
De Beheerder heeft IQ EQ Financial Services B.V. aangesteld om onder de verantwoordelijkheid van 

de Beheerder bepaalde financiële, boekhoudkundige, administratieve en andere diensten 

(fondsadministratie) te verrichten.  

Ingevolge een overeenkomst tussen de Administrateur en de Beheerder (de “Administration 

Agreement”), zal de Administrateur onder andere de volgende diensten verrichten onder toezicht van 

en monitoring door de Beheerder: 

- het bijhouden van het register van Participanten; 

- de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties; 

- het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële 

administratie van het Fonds; 

- het periodiek berekenen van de NAV en de NAV per Participatie; 

- het uitbetalen van vergoedingen en onkosten; 

- het uitvoeren van know your customer (KYC) en Wwft & Sanctiewet procedures ten aanzien 

van (potentiële) Participanten; en 

- het verstrekken van informatie aan de Beheerder zodat de Beheerder kan voldoen aan 

financiële en toezichtrechtelijke rapportageverplichtingen. 

De Administrateur verstrekt geen beleggingsadvies en verleent geen vermogensbeheerdiensten. De 

Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval toezien op (de juistheid van) enige 

investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het (Sub)Fonds. 

Onder bepaalde beperkingen die in de Fondsvoorwaarden worden uiteengezet, wordt de Administrateur 

gevrijwaard uit het vermogen van het Fonds tegen aansprakelijkheden en kosten in verband met de 

uitoefening van zijn bevoegdheden en uitvoering van zijn werkzaamheden voor het Fonds of een 

Subfonds. 

De Beheerder heeft het recht, naar eigen inzicht maar met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 

Fondsvoorwaarden en de hiervoor genoemde Administration Agreement tussen de Beheerder en de 

Administrateur, de Administration Agreement te wijzigen of te beëindigen en/of een vervangende 

Administrateur aan te stellen.  
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6 DE JURIDISCH EIGENAAR 

6.1 Inleiding 

De Juridisch Eigenaar van het vermogen van het (Sub)Fonds is Stichting Legal Owner Finodex Funds. 

De Juridisch Eigenaar is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 86009389, statutair gevestigd in Huizen en kantoorhoudende aan de Huizermaatweg 19 (1273 

NA). Het boekjaar van de Juridisch Eigenaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het bestuur van de Juridisch 

Eigenaar wordt, op de datum van dit IM, gevormd door Finodex Funds B.V.  

De Juridisch Eigenaar heeft als enige statutaire doel het houden van het juridische eigendom van de 

vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het (Sub)Fonds conform de Fondsvoorwaarden. Alle 

zaken of vermogensrechten die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het (Sub)Fonds zijn 

respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de 

Participanten in het (Sub)Fonds. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het 

(Sub)Fonds zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar. De 

vermogensbestanddelen worden door de Juridisch Eigenaar gehouden voor rekening en risico van de 

Participanten. De Juridisch Eigenaar treedt uitsluitend op in het belang van de Participanten met 

inachtneming van de principes van het (Sub)Fonds. 

6.2 Aansprakelijkheid van de Juridisch Eigenaar   

De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden schade, 

voor zover die schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming die te wijten is 

aan opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de Juridisch Eigenaar. 

De Juridisch Eigenaar is niet aansprakelijk jegens de Participanten voor door hen geleden schade die 

het gevolg is van het handelen of nalaten van een derde partij. 

6.3 Vrijwaring  

Onder bepaalde beperkingen die in de Fondsvoorwaarden worden uiteengezet, wordt de Juridisch 

Eigenaar gevrijwaard uit het vermogen van het Fonds tegen aansprakelijkheden en kosten in verband 

met de uitoefening van zijn bevoegdheden en uitvoering van zijn werkzaamheden voor het Fonds of 

een Subfonds. 
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7 PARTICIPATIES EN PARTICIPANTEN  

7.1 Participaties 

Een Participatie in een Subfonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het 

desbetreffende Subfonds. De Participaties luiden op naam. Participaties worden ingeschreven in een 

door de Beheerder bijgehouden register van Participanten. Er worden geen verhandelbare bewijzen 

van Participaties uitgegeven.  

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.3, kan de Beheerder naar eigen inzicht binnen een Subfonds een 

Klasse van Participaties introduceren. De kenmerken van een Klasse (indien van toepassing) staan 

vermeld in de Subfonds Kenmerken.  

Participaties (van verschillende Klassen) kunnen worden uitgegeven in Series om de berekening van 

de door het Fonds aan de Beheerder verschuldigde prestatievergoeding mogelijk te maken. Omdat 

Participaties op verschillende momenten worden uitgegeven, kan het aanvangsmoment van berekening 

van deze vergoeding verschillen. Daardoor kan de NAV per Participatie van een bepaalde Serie 

verschillen van de NAV per Participatie van een andere Serie.   

De eerste (1e) Serie van Participaties uitgegeven door een Subfonds wordt beschouwd als een lead 

Serie. Participaties in een (latere) Serie waarbinnen de NAV per Participatie hoger is dan voor een 

Participatie binnen de lead Serie kunnen van tijd tot tijd door de Beheerder naar eigen inzicht worden 

omgezet in Participaties in de lead Serie. De conversie vindt plaats tegen de NAV van de betreffende 

Serie en van de lead Serie. 

7.2 Participanten  

De Participanten zijn economisch gerechtigd tot de NAV van het Subfonds naar verhouding tot het 

aantal Participaties dat een Participant houdt. Een Participant is hiertoe economisch gerechtigd, 

rekening houdend met:  

- het aantal Participaties dat de Participant houdt versus het aantal uitstaande Participaties;  

- de Serie waar deze Participaties deel van uitmaken; en  

- de Klasse (indien van toepassing). 

In de verhouding als hiervoor bedoeld, komen alle voor- en nadelen, die economisch aan het Subfonds 

zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten. Onverminderd de 

aansprakelijkheid van een Participant op grond van de wet en de Fondsvoorwaarden voor een 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen onder de Fondsvoorwaarden, het Inschrijfformulier 

en het Uitbreidingsformulier, geldt daarbij dat Participanten niet verder dragen in de verliezen van het 

Subfonds dan tot het bedrag dat in het Subfonds is ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties 
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die door een Participant worden gehouden. Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen 

van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. 

Ieder van de Participanten is gebonden aan en onderworpen aan de Fondsvoorwaarden en het IM door 

een ondertekend Inschrijfformulier in te dienen bij de Beheerder.  

7.3 Participantenvergadering   

(Potentiële) Participanten dienen zich te realiseren dat het hen niet is toegestaan beleggingsactiviteiten 

voor het (Sub)Fonds te verrichten. Dit is uitsluitend de taak van de Beheerder. Participanten hebben 

bepaalde informatierechten ten opzichte van de Beheerder en de Juridische Eigenaar en kunnen 

deelnemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot bepaalde belangrijke aspecten van de 

organisatie van het (Sub)Fonds zoals uiteengezet in de Fondsvoorwaarden en dit IM. 

De Beheerder, de Juridisch Eigenaar en Participanten die alleen of gezamenlijk ten minste twintig 

procent (20%) van het totale aantal Participaties van het (Sub)Fonds houden, kunnen een 

Participantenvergadering bijeenroepen. De Beheerder is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van 

Participantenvergaderingen en het bevestigen van de agenda voor de vergadering. De uitnodiging voor 

de vergadering wordt uiterlijk op de vijftiende (15e) kalenderdag voor die van de vergadering verzonden. 

De onderwerpen die tijdens de vergadering zullen worden besproken, zullen in de kennisgeving worden 

vermeld. In de Participantenvergadering heeft iedere Participant (ongeacht het aantal door hem 

gehouden Participaties) één stem. De Beheerder heeft geen stemrecht. Blanco stemmen worden 

geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten van de Participantenvergadering, behalve besluiten 

waarvoor anders is bepaald in de Fondsvoorwaarden, worden met volstrekte meerderheid genomen in 

een vergadering waarin ten minste de helft van alle Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle 

besluiten van de Participantenvergadering zijn bindend voor alle Participanten. Ongeldige stemmen en 

blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De voorzitter beslist ingeval van geschillen 

omtrent het stemmen. Ingeval een Participant of de Beheerder zich bij schriftelijke volmacht wil doen 

vertegenwoordigen, dan dient deze volmacht uiterlijk bij aanvang van de vergadering overhandigd te 

zijn aan de Beheerder of de door hem aangewezen persoon. De Participanten kunnen elk besluit dat zij 

ter vergadering nemen, ook buiten vergadering nemen met uitzondering van een besluit tot ontslag van 

de Beheerder of de Juridisch Eigenaar en met uitzondering van een besluit tot ontbinding en vereffening 

van het Fonds of een Subfonds. Een buiten vergadering genomen besluit is slechts geldig, indien de 

stemgerechtigde Participanten zich schriftelijk met de vereiste meerderheid voor het betreffende besluit 

hebben uitgelaten. 
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8 BELEGGINGSBELEID, RISICOMANAGEMENT, ESG  
8.1 Inleiding 

De beleggingsdoelstelling- en strategie zoals bepaald door de Beheerder wordt per Subfonds 

uiteengezet in de Subfonds Kenmerken. Hieronder wordt in meer algemene zin een toelichting gegeven 

die betrekking heeft op alle Subfondsen.  

8.2 Beleggingsdoelstelling 

Het doel van de Subfondsen is om een bovengemiddeld rendement te realiseren op de middellange tot 

lange termijn (3-5 jaar). Het bereiken van deze doelstelling kan niet worden gegarandeerd.  

8.3 Beleggingsstrategie 

8.3.1 Trading systemen 

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, is het de beleggingsstrategie van de Subfondsen om 

voornamelijk te beleggen in opties en aandelen om zodoende te profiteren van stijgende, zijwaartse en 

dalende bewegingen op de financiële markten. De beleggingen binnen de Subfondsen vinden (in 

beginsel) geautomatiseerd plaats op basis van algoritmes via beproefde en nauwkeurig geteste trading 

systemen die zijn ontwikkeld door een aan de Beheerder gelieerde entiteit. Deze systemen handelen 

op basis van technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op basis 

van kwantitatieve data uit het verleden. 

Naast het geautomatiseerd handelen, wordt er ook handmatig systematisch gehandeld om kansen te 

benutten, risico’s te managen en het resultaat te optimaliseren. 

De portefeuilles van de Subfondsen worden actief beheerd. Hoewel de beleggingsbeslissingen 

voornamelijk automatisch worden genomen, houdt de Beheerder de portefeuilles van de Subfondsen 

nauwlettend in de gaten en zal, indien nodig, handmatig worden ingegrepen. Daarnaast worden de 

systemen voortdurend doorontwikkeld. Professionele specialisten en analisten bewaken de systemen 

en streven voortdurend naar verbetering van de resultaten. 

8.3.2 Beleggingscategorieën 

De Subfondsen mogen beleggen in onder andere opties en aandelen. Opties worden gehandeld op 

wereldwijde indices (zoals de AEX-index en de S&P 500® index) en aandelen. Voor het beleggen in 

aandelen geldt dat er wordt belegd in aandelen (zonder geografische beperking) met goede liquiditeit 

en voldoende marktkapitalisatie. 

De Subfondsen beleggen voornamelijk via de grotere beurzen, zoals CBOE, Euronext, EUREX, Nasdaq 

en NYSE.  
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De Subfondsen zijn Absolute Return fondsen, waarbij de Subfondsen erop zijn gericht een positief 

rendement te genereren ongeacht het marktklimaat. Een en ander tenzij in de Subfonds Kenmerken 

anders wordt vermeld. 

8.4 Beleggingsrestricties  

8.4.1 Leverage 

De Subfondsen kunnen gebruik maken van leverage ter uitvoering van het beleggingsbeleid. Er is geen 

maximum gesteld aan het bedrag dat kan worden geleend. Een Subfonds draagt daardoor met 

betrekking tot de leverage een risico van maximaal 100% van de NAV, zoals berekend op de 

Handelsdag. 

8.4.2 Derivaten 

De Subfondsen maken voor de uitvoering van het beleggingsbeleid gebruik van beursgenoteerde opties 

en andere beursgenoteerde derivaten, zoals futures. Hierbij gelden geen beperkingen. 

8.4.3 Short transacties 

De Subfondsen kunnen short transacties aangaan. Voor de omvang van de shortposities gelden geen 

beperkingen.  

8.4.4 Uitlenen van effecten  

De Subfondsen kunnen effectenleningen afsluiten. Het zal de prime brokers van het Fonds (zie 

paragraaf 4.6 van dit IM) zijn toegestaan effectenleningstransacties aan te gaan (tot 100% van de NAV). 

De Subfondsen zullen een vergoeding ontvangen voor het toestaan hiervan. 

8.4.5 Verpanding 

De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn bevoegd de tot een Fondsvermogen behorende financiële 

instrumenten of andere vermogenswaarden te verpanden of op andere wijze met een beperkt recht te 

bezwaren.  

8.4.6 Geen garantiestellingen of borgtochten 

De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zullen ten laste van een Fondsvermogen geen 

garantiestellingen of borgtochten aangaan. 

8.5 Wijziging beleggingsbeleid 

De Beheerder kan (samen met de Juridisch Eigenaar) wijzigingen aanbrengen in het beleggingsbeleid 

en de daaraan verbonden beleggingsrestricties van de Subfondsen. Dit betreft een materiële wijziging 

als bedoeld in artikel 21.2 van de Fondsvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden aan het (e-

mail)adres van de Participanten, via de besloten online omgeving van de Administrateur dan wel via de 

Website van de Beheerder kenbaar gemaakt. Materiële wijzigingen worden pas van kracht één (1) 
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maand na bekendmaking van de wijziging. Bestaande Participanten kunnen tot de eerstvolgende 

Handelsdag onder de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden. 

8.6 Uitoefening van stemrecht 

De Beheerder heeft het recht ten aanzien van de effecten behorende tot het Fondsvermogen, de aan 

die effecten verbonden rechten (waaronder stemrecht) uit te oefenen. De Beheerder zal zich hierbij 

laten leiden door het belang van de gezamenlijke Participanten. Er bestaat geen verplichting voor de 

Beheerder om het stemrecht te gebruiken. 

8.7 ESG 

8.7.1 Duurzaamheid 

Op grond van de SFDR en de Taxonomieverordening moeten beheerders van beleggingsinstellingen, 

waaronder de Beheerder, informatie verschaffen over duurzaamheid met betrekking tot de beheerde 

fondsen. Deze paragraaf voorziet in deze informatieverschaffing.  

8.7.2 Kwalificatie Participaties  

Het Fonds (inclusief de Subfondsen) promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft ook geen 

duurzame belegging tot doel. De onderliggende beleggingen (dat wil zeggen: de beleggingen van de 

Subfondsen) houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Om die reden kwalificeert het Fonds (inclusief de Subfondsen) in de zin van de SFDR als 

een artikel 6 fonds (overige).  

8.7.3 Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico's  

Een duurzaamheidsrisico is, kort gezegd, een gebeurtenis op ecologisch, sociaal of governance gebied 

(ESG-gebied) die een negatief effect kan hebben op de waarde van de Participaties. 

Duurzaamheidsrisico's op ecologisch gebied zien bijvoorbeeld op CO2-uitstoot, energieverbruik en 

biodiversiteitsverlies. Bij duurzaamheidsrisico's op sociaal gebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

productaansprakelijkheden en eerbiediging van mensenrechten. Als het gaat om duurzaamheidsrisico's 

op governance gebied, dan kan gedacht worden aan inclusiviteit en diversiteit, beloning en 

bedrijfsethiek. In het overzicht van De Nederlandsche Bank hieronder wordt weergegeven op welke 

wijze duurzaamheidsrisico's kunnen leiden tot financiële risico's.  
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Bron: Brochure op weg naar een duurzame balans 

De Beheerder integreert op dit moment geen duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen. De 

reden hiervoor is dat de beleggingsbeslissingen (in beginsel) worden genomen op basis van algoritmes 

via beproefde en nauwkeurig geteste trading systemen. Deze systemen handelen op basis van  

technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op basis van 

kwantitatieve data uit het verleden. De systemen houden dus rekening met veel (historische) data en 

daarbij kunnen financiële risico's (waarvan duurzaamheidsrisico's een onderdeel kunnen zijn) relevant 

zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de Beheerder, indien nodig, handmatig ingrijpt op de 

beleggingsbeslissingen die door het systeem worden voorgesteld. Niettemin wordt bij 

beleggingsbeslissingen door de Beheerder op dit moment geen rekening gehouden met specifieke 

duurzaamheidsrisico's. Dit kan wijzigen. De Beheerder houdt de ESG-ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten en zal steeds afwegen of het opportuun is om (wel) te selecteren op duurzaamheidsrisico’s en 

deze te integreren in de hiervoor omschreven trading systemen.  

8.7.4 Geen duurzaamheidsverklaring 

De Beheerder geeft geen duurzaamheidsverklaring af over de wijze waarop ze de belangrijkste 

ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt.  
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Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren zou betekenen dat de Beheerder hierover moet rapporteren. Dit acht de 

Beheerder, in ieder geval op dit moment, disproportioneel. Het Fonds (inclusief de Subfondsen) promoot 

geen duurzaamheidskenmerken en heeft geen duurzame beleggingen tot doel. Daardoor hoeft een 

belegger geen duurzaamheidsclaim te beoordelen. Gezien de omvang van het Fonds en de opstartfase 

waarin het Fonds zich bevindt, is de Beheerder van mening dat de kosten die voor een 

duurzaamheidsverklaring moeten worden gemaakt niet in verhouding staan tot de baten. Dit neemt niet 

weg dat de Beheerder doorlopend zal afwegen of zij op enig moment een duurzaamheidsverklaring 

wenst af te geven en sluit niet uit dat zij een dergelijke duurzaamheidsverklaring in de toekomst wel zal 

afgeven.  
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9 RISICOPROFIEL 

9.1 Algemeen 

Een belegging in het (Sub)Fonds brengt een hoog risico met zich. Er kan geen garantie worden gegeven 

dat de beleggingsdoelstelling van een Subfonds wordt bereikt of dat de beleggingen van een Subfonds 

succesvol zullen zijn.   

De waarde van een Participatie is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten.  De waarde 

van een Participatie kan hierdoor zowel stijgen als dalen. Behaalde resultaten in het verleden bieden 

geen garantie voor de toekomst. Een belegging in het (Sub)Fonds dient als langdurig te worden 

beschouwd en dient deel uit te maken van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële 

Participanten moeten de financiële mogelijkheden en bereidheid hebben om de risico's te accepteren 

die inherent zijn aan het (Sub)Fonds. Participanten kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben 

ingelegd en bij een ongunstig koersverloop zelfs hun hele inleg verliezen. Potentiële Participanten zijn 

zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het profiel van het (Sub)Fonds aansluit bij de eigen 

beleggingsdoelstellingen en het eigen risicoprofiel. 

Potentiële beleggers dienen onder meer het overzicht van de belangrijkste risicofactoren zoals 

hieronder (en in een voorkomend geval, in de Subfonds Kenmerken) uiteengezet in overweging te 

nemen, dit IM en de bijbehorende documenten zorgvuldig en in hun geheel door te nemen, hun 

professionele adviseurs te raadplegen en te vertrouwen op hun eigen onderzoek naar de risicofactoren 

die verband houden met de voorgestelde belegging in een Subfonds. Potentiële Participanten moeten 

zich realiseren dat het bestaan en intreden van bepaalde risico's kan bijdragen aan het bestaan en 

intreden van andere risico's.  

Hieronder is een overzicht opgenomen van de risico’s die van wezenlijk belang zijn voor een belegging 

in de Subfondsen. Dit is geen uitputtend overzicht van de risico’s die verbonden zijn aan een belegging 

in de Subfondsen. Niet-materiële risico’s zijn niet opgenomen in het overzicht. Daarnaast kunnen zich 

risico’s voordoen die de Beheerder op het moment van publicatie van het IM niet kon voorzien. De 

risico’s zijn niet opgenomen in volgorde van relevantie.  

Als er aanvullende of specifieke risico's bestaan voor een Subfonds of als de mate van belangrijkheid 

ervan verandert, wordt dit vermeld in de Subfonds Kenmerken. 

9.2 Risicofactoren 

9.2.1 Marktrisico  

Dit is het risico dat door marktschommelingen de beleggingen van het Fonds en als gevolg daarvan de 

Participaties in waarde dalen. Marktschommelingen zijn onder andere bewegingen in aandelenkoersen, 

valutakoersen en rentestanden. Er zijn verschillende oorzaken voor deze schommelingen. Zo kan er 
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sprake zijn van politieke, macro-economische of monetaire ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen in een 

sector, regio of bedrijf kunnen zorgen voor marktschommelingen. Marktrisico hoort bij beleggen en de 

omvang van het risico is afhankelijk van de beleggingscategorie waarin wordt belegd. Zo is onder 

normale omstandigheden het marktrisico van aandelen groter dan van obligaties.  

9.2.2 Concentratierisico  

Het risico dat in verhouding veel van het Fondsvermogen belegd wordt in een bepaalde risicofactor 

wordt concentratierisico genoemd. Met risicofactor wordt bijvoorbeeld een beleggingscategorie land, 

sector of bedrijf bedoeld. Als een groot gedeelte van het vermogen belegd wordt in één risicofactor, dan 

wordt een Subfonds zeer gevoelig voor specifieke gebeurtenissen of specifiek ongunstig nieuws. 

Hierdoor kan het rendement van het Subfonds lager worden. Spreiding kan het concentratierisico 

verkleinen. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een faillissement van een bedrijf 

of problemen in een bepaald land een te grote invloed hebben op het rendement van het Subfonds. 

9.2.3 Prestatierisico 

De Subfondsen streven naar een bovengemiddeld absoluut rendement. Er is echter geen enkele 

garantie dat een Subfonds het nagestreefde rendement zal behalen. Naast een beheervergoeding kan 

de Beheerder ook een prestatievergoeding (performance fee) ontvangen. Dit kan voor de Beheerder 

een prikkel zijn om grotere risico's te nemen bij de selectie van posities dan wanneer er geen sprake 

zou zijn van een dergelijke vergoeding. 

9.2.4 Valutarisico  

Het valutarisico is het risico dat de waarde van de beleggingen in financiële instrumenten wordt 

beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen (ten opzichte van de euro), waarin deze 

beleggingen verhandelbaar zijn. Valutakoersen kunnen grote veranderingen laten zien, die ertoe 

kunnen leiden dat het rendement op de beleggingen teniet worden gedaan door de verandering in de 

valutakoers.  

9.2.5 Risico's van algemene economische en politieke aard 

De NAV van de Subfondsen is onderhevig aan veranderingen als gevolg van diverse factoren, zoals 

bewegingen op de aandelenmarkten in het algemeen, rentevoeten en wisselkoersen, inflatie en deflatie, 

economische, politieke en zakelijke ontwikkelingen (of, in de zakelijke sector, faillissementen en andere 

risico's met betrekking tot handelsdebiteuren), het verstrijken van de tijd en plotselinge wezenlijke 

veranderingen in vraag of aanbod op de financiële markten. Bij economische en politieke ontwikkelingen 

kan worden gedacht aan economische instabiliteit en politieke en geopolitieke conflicten. Ook kan de 

NAV fluctueren als gevolg van pandemieën en terrorisme.  
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9.2.6 Key person risico 

De beleggingsstrategie van de Subfondsen wordt via de Beheerder uitgevoerd door de initiatiefnemer 

van het Fonds (H. Robijn). Indien hij niet in staat zou zijn om een substantieel deel van zijn werktijd te 

besteden aan het beheer van het Fonds, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitvoering 

van de beleggingsstrategie. 

9.2.7 Liquiditeitsrisico van beleggingen 

De activa van de Subfondsen zullen meestal voldoende liquide zijn om de Subfondsen onder normale 

omstandigheden in staat te stellen Participaties in te kopen op verzoek van Participanten. Een Subfonds 

zal namelijk posities aanhouden in beursgenoteerde aandelen en andere instrumenten, zoals opties, 

futures en andere hefboomproducten. Niettemin kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de door 

een Subfonds gehouden posities niet direct liquide gemaakt kunnen worden. Daardoor zal het niet altijd 

mogelijk zijn om in een relatief korte tijdspanne posities tegen acceptabele prijzen te kopen of te 

verkopen. Dit kan een prijs- en liquiditeitseffect hebben op een Subfonds en de Participaties in het 

Subfonds in geval van inkoop. 

9.2.8 Leverage  

De Subfondsen mogen gebruik maken van leverage ter uitvoering van het beleggingsbeleid. Er is geen 

maximum gesteld aan het bedrag dat kan worden geleend. Het gebruik van een hefboom verhoogt 

zowel de kans op winst als het risico op verlies. Een Subfonds draagt daardoor met betrekking tot de 

leverage een risico van maximaal 100% van de NAV, zoals berekend op de Handelsdag. De door de 

Subfondsen gebruikte hefboomwerking kan worden gedekt door de activa van een Subfonds. Onder 

bepaalde omstandigheden kan een kredietverstrekker een verhoging eisen van de zekerheden die 

dergelijke verplichtingen dekken, en indien het Subfonds niet in staat is aanvullende zekerheden te 

verstrekken, zou de kredietverstrekker activa van het Subfonds kunnen liquideren om aan deze 

verplichtingen te voldoen. Een dergelijke liquidatie zou uiterst nadelige gevolgen kunnen hebben. 

Bovendien kunnen het bedrag van de leningen van het Subfonds en de rentevoeten op die leningen, 

die beiden zullen schommelen, een invloed hebben op de rentabiliteit van het Subfonds. 

9.2.9 Risico van (het gebruik van) derivaten en leverage 

Om te kunnen profiteren van stijgende of dalende markten en daarmee de beleggingsactiviteiten van 

een Subfonds te vergroten, kan een Subfonds (voortdurend) gebruik maken van derivaten, zoals opties 

en futures. Het gebruik van derivaten kan risico's met zich brengen die verschillen van en mogelijk groter 

zijn dan de risico's die verbonden zijn aan het rechtstreeks beleggen in het onderliggende instrument 

(zoals een aandeel). Derivaten kunnen onderhevig zijn aan (o.a.) liquiditeitsrisico, marktrisico en 

tegenpartijrisico. Zij kunnen ook het risico inhouden van onjuiste waardering en het risico dat 

veranderingen in de waarde van het derivaat niet perfect correleren met het onderliggende instrument 

(zoals een aandeel). De leverage (hefboom) in derivaten kan de winstpotentie positief beïnvloeden, 
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maar het versterkt ook de volatiliteit van de waarde van Participaties van het Subfonds en daarmee het 

risico.  

9.2.10 Afwikkelrisico 

Dit is het risico dat een afwikkeling via het betalingsverkeer niet plaatsvindt zoals verwacht. Dit gebeurt 

in geval de tegenpartij bij de verkoop van beleggingen niet of niet op tijd betaalt of in geval de tegenpartij 

bij de koop van beleggingen niet of niet op tijd levert.  

9.2.11 Risico van beperkte inkoop  

De Subfondsen bieden een beperkte mogelijkheid tot uittreding. Participanten kunnen maandelijks hun 

Participaties geheel of gedeeltelijk laten inkopen op een Handelsdag, mits het verzoek de Beheerder 

en de Administrateur niet later dan op de veertiende (14e) kalenderdag van de kalendermaand 

voorafgaand aan die van de gewenste Handelsdag heeft bereikt. Onder bepaalde omstandigheden is 

de Beheerder bevoegd inkoop op te schorten of verzoeken tot inkoop slechts gedeeltelijk in te willigen 

(zie paragraaf 10.4.8 van dit IM). Tussen het moment waarop een Participant besluit tot verkoop van 

Participaties en het moment waarop dit gerealiseerd kan worden, bestaat het risico van een 

waardedaling, waardoor de verkoopopbrengst lager uitvalt dan wanneer het besluit tot verkoop direct 

uitgevoerd had kunnen worden. 

9.2.12 Beperkte rechten van Participanten  

De Beheerder heeft de exclusieve bevoegdheid tot het (operationele) beheer van het Fonds en de 

Subfondsen. Hoewel Participanten in bepaalde organisatorische opzichten beperkte stemrechten 

hebben, zoals uiteengezet in de Fondsvoorwaarden, kunnen Participanten geen beheer- of 

controlefuncties uitoefenen met betrekking tot de verrichtingen van het Fonds en de Subfondsen.  

9.2.13 Inflatierisico 

Het risico dat ontstaat als de koopkracht van het door de Participant in een Subfonds belegde bedrag 

afneemt als gevolg van inflatie. 

9.2.14 Erosie risico 

Indien een Subfonds in omvang afneemt (door inkoop en/of daling van de waarde van de beleggingen 

van het Subfonds), zullen de vaste kosten van het Subfonds zwaarder op de (resterende) Participanten 

drukken, dan wanneer het Subfonds in omvang gelijk blijft of toeneemt. 

9.2.15 Operationeel risico 

Het risico bestaat dat de interne processen, mensen en systemen van de Beheerder falen, hetgeen een 

negatief effect kan hebben op de bedrijfscontinuïteit van de Beheerder en zijn vermogen om de 

beleggingsstrategie voort te zetten. 
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9.2.16 Risico verlies licentie 

De geautomatiseerde trading systemen zijn eigendom van een aan de Beheerder gelieerde entiteit (of 

een derde, niet gelieerde partij) en worden in licentie verstrekt aan de Beheerder ter gebruik voor 

rekening en risico van het (Sub)Fonds. Er bestaat een kans dat de licentie wordt beëindigd, verloopt of 

verloren gaat. Het wegvallen van een licentie kan invloed hebben op het beleggingsbeleid en daarmee 

op de resultaten van een Subfonds.  

9.2.17 Risico van afhankelijkheid van software en infrastructuur 

Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is voornamelijk gebaseerd op een geautomatiseerd 

softwaremodel dat actief zoekt naar trading kansen. De Beheerder bewaakt naar beste vermogen dit 

geautomatiseerde proces. Het is daarbij mogelijk dat de Beheerder wil ingrijpen maar dat dit om 

technische of andere redenen niet mogelijk is. Ook kan de Beheerder besluiten om trades handmatig 

uit te voeren indien mogelijk. Daarnaast is de uitvoering van het beleggingsbeleid afhankelijk van 

technische verbindingen tussen dataleveranciers, servers, brokers en beurzen. De Beheerder heeft 

diverse backup routines ingevoerd maar kan geen absolute garantie geven omtrent de uitvoering van 

het door de Beheerder gewenste beleggingsbeleid. Verder wordt de technische uitvoering van het 

beleggingsbeleid gedeeltelijk (gedurende kantooruren) bewaakt door personen in dienst van de 

Beheerder.  

9.2.18 Tegenpartijrisico 

Door Subfondsen aangegane transacties zullen worden afgewikkeld met tegenpartijen, ongeacht of zij 

al dan niet onder toezicht staan. Indien insolventie of soortgelijke omstandigheden een van deze partijen 

verhinderen om transacties uit te voeren of af te wikkelen binnen de toepasselijke termijn (bijvoorbeeld 

de tegenpartij bij een effectenuitleenovereenkomst verricht niet tijdig betalingen of komt haar 

verplichtingen niet na), kan dit een negatief effect hebben op het rendement van een Subfonds. 

9.2.19 Risico op wijziging van wet- en regelgeving (fiscaal of anderszins)  

De wijze waarop het (Sub)Fonds wordt behandeld voor belasting of financieel toezichtdoeleinden kan 

in negatieve zin veranderen, of er kan wetgeving worden uitgevaardigd die een negatief effect kan 

hebben op het (Sub)Fonds en de Participanten. Regelgeving kan worden gewijzigd en dat zou ertoe 

kunnen leiden dat het (Sub)Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet kan bereiken.  

Vanuit fiscaal perspectief wordt specifiek gewezen op de volgende (mogelijke) wijzigingen en risico’s: 

- Naar verwachting zal het huidige box 3-systeem worden gewijzigd in een systeem dat meer 

aansluit bij een heffing over het daadwerkelijk rendement in plaats van een fictief rendement.  

- Het op 29 maart 2021 gepubliceerde ‘consultatiedocument aanpassing fiscaal 

kwalificatiebeleid’ bevatte onder meer regels omtrent de fiscale kwalificatie van fondsen voor 

gemene rekening. Op 1 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer 

geïnformeerd dat de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van fondsen voor gemene rekening 
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geen onderdeel meer zullen uitmaken van voornoemd wetsvoorstel, maar zullen worden bezien 

in samenhang met de aanbevelingen die voortvloeien uit een voorgenomen evaluatie van het 

fbi- en vbi-regime. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de regels omtrent de fiscale 

kwalificatie van een fonds voor gemene rekening zullen veranderen. 

9.2.20 Financieel toezicht en compliance risico 

De regelgeving blijft zich ontwikkelen en wijzigingen daarin kunnen een nadelige invloed hebben op het 

functioneren van het (Sub)Fonds en/of het vermogen van de Beheerder om de beleggingsstrategie voor 

de Subfondsen uit te voeren. Onduidelijke wet- en regelgeving en tegenstrijdige adviezen kunnen leiden 

tot overtreding van op het (Sub)Fonds van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieruit voortvloeiende 

boetes en andere sancties en mogelijke schade aan de reputatie van het (Sub)Fonds, de Beheerder en 

andere verbonden personen kunnen leiden tot een negatief effect op de NAV (per Participatie). 

9.2.21 Volatiliteitsrisico  

De door de Subfondsen gehanteerde instrumenten maken gebruik van volatiliteit op financiële markten. 

Een gebrek aan voldoende volatiliteit kan de handel in beleggingen belemmeren en verliezen 

veroorzaken. Derivaten kunnen zich volatiel gedragen, wat betekent dat het gebruik ervan een grote 

impact kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Subfonds (zie ook paragraaf 

9.2.9). 

9.2.22 Kwalificatierisico 

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. In de literatuur en jurisprudentie zijn fondsen voor 

gemene rekening enkele malen als personenvennootschap aangemerkt. De kwalificatie als 

personenvennootschap heeft onder meer gevolgen voor de toepasselijkheid van de wettelijke regels 

met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Met het oog op dit kwalificatierisico is 

in de Fondsvoorwaarden opgenomen dat de inhoud van dit IM en de inhoud van de Fondsvoorwaarden 

niet beogen een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap tot stand te 

brengen. Daarnaast is bepaald dat dit ook anderszins geen overeenkomst tussen de Participanten 

onderling vormt. 
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10 DEELNAME IN HET FONDS, UITGIFTE EN INKOOP 

10.1 Uitgifte  

Tenzij anders aangegeven met betrekking tot een Klasse, zal het Fonds op elke Handelsdag 

Participaties uitgeven tegen de NAV per Participatie. 

De NAV per Participatie bedraagt honderd euro (EUR 100) bij de start van alle Klassen. De Beheerder 

kan naar eigen inzicht de uitgifte van Participaties opschorten in een van de omstandigheden bedoeld 

in artikel 11 van de Fondsvoorwaarden en in alle buitengewone omstandigheden die dat, conform artikel 

12 van de Fondsvoorwaarden, rechtvaardigen waaronder (maar niet beperkt tot):   

- de redelijke verwachting dat de uitgifte van Participaties de belangen van de meerderheid van 

de bestaande Participanten onevenredig zal schaden; of 

- de redelijke verwachting dat belegging van het na de uitgifte van Participaties te ontvangen 

bedrag onvoorzichtig of onmogelijk zou zijn gelet op de heersende marktomstandigheden. 

De Beheerder zal binnen een redelijke termijn kennisgeven van een opschorting van de uitgifte van 

Participaties. Participaties worden uitgegeven tegen betaling van de Totale Transactieprijs. Fracties van 

Participaties kunnen worden uitgegeven tot vier (4) decimalen. De Beheerder stuurt de Participant een 

bevestiging van het toegewezen aantal Participaties (nauwkeurig tot op vier (4) decimalen). 

10.2 Proces voor uitgifte van Participaties 

10.2.1 (Klassen van) Participaties en deelnamebedrag 

De (Klassen van) Participaties worden (uitsluitend) uitgegeven op basis van de Totale Transactieprijs. 

Het minimum deelnamebedrag en het minimumbedrag van vervolgstortingen kunnen per Subfonds en 

Klasse (indien van toepassing) verschillen en worden gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. Het 

minimum deelnamebedrag zal altijd een bedrag betreffen van ten minste honderdduizend euro (EUR 

100.000). Dit geldt niet voor een eventuele Medewerkers Klasse. In een dergelijke Klasse zal deelname 

mogelijk zijn voor een bedrag van minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000). 

10.2.2 Indienen Inschrijfformulier  

Een Inschrijfformulier (en bij vervolgstortingen een Uitbreidingsformulier) moet de Beheerder en de 

Administrateur uiterlijk acht (8) kalenderdagen voorafgaand aan de gewenste Handelsdag bereiken. De 

Beheerder kan naar eigen inzicht besluiten om deze termijn te verkorten. Het Inschrijfformulier (en 

Uitbreidingsformulier bij vervolgstortingen) moet het bedrag in euro vermelden waarvoor uitgifte wordt 

verzocht. 
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10.2.3 Inschrijfformulier 

Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te worden ingediend via een 

volledig ingevuld Inschrijfformulier of, in geval van een bestaande Participant, een Uitbreidingsformulier.  

10.2.4 Betaling Totale Transactieprijs  

Betaling van de Totale Transactieprijs (vermeerderd met transactiekosten, indien van toepassing) wordt 

ontvangen in euro, op de rekening van de Juridisch Eigenaar bij Citibank, IBAN: NL75CITI7003830934 

ten name van Stichting Legal Owner Finodex Funds, Huizen, onder vermelding "Finodex Fund" en de 

naam van het (de) Subfonds(en), uiterlijk op de vierde (4e) kalenderdag voorafgaand aan de relevante 

Handelsdag. De beheerder kan naar eigen inzicht besluiten om deze periode te verkorten. 

Betaling van de Totale Transactieprijs gebeurt verder in overeenstemming met de instructies in het 

Inschrijfformulier (of Uitbreidingsformulier). Indien: (i) het relevante ingevulde en ondertekende 

Inschrijfformulier (of Uitbreidingsformulier); of (ii) de betaling van het Totale Transactiebedrag niet tijdig 

is ontvangen, wordt de transactie uitgesteld tot de volgende Handelsdag waarop uitgifte mogelijk is. In 

dat geval worden de Participaties uitgegeven tegen de NAV per Participatie op de Waarderingsdag 

voorafgaand aan die (volgende) Handelsdag. Het Subfonds zal geen rente betalen aan (potentiële) 

Participanten over reeds ontvangen bedragen.  

10.2.5 Recht om inschrijving te weigeren  

De Beheerder mag naar eigen inzicht besluiten tot het weigeren of slechts gedeeltelijk accepteren van 

een verzoek tot uitgifte. De Beheerder kan de uitgifte van Participaties onder meer weigeren in het geval 

de (verplichtingen uit de) Wwft en Sanctiewet dit vereisen. Wanneer een verzoek tot uitgifte wordt 

afgewezen, wordt het bij inschrijving betaalde bedrag of het saldo daarvan (al naar gelang het geval) zo 

snel mogelijk (zonder rente) teruggestort. 

10.2.6 Inschrijving onherroepelijk 

Een verzoek tot uitgifte is onherroepelijk zodra deze door de Beheerder en/of de Administrateur is 

ontvangen. Bij uitgifte van de Participaties, zal de Beheerder het aantal en de waarde van de aldus 

uitgegeven Participaties bevestigen zodra de NAV per Participatie is berekend. 

10.2.7 Andere handelsdag  

In uitzonderlijke omstandigheden en alleen als dat in het belang van de Participanten is, kan de dag van 

uitgifte een andere dag zijn dan een Handelsdag. In dat geval worden de betrokken Participanten per 

e-mail op de hoogte gebracht. 
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10.2.8 Voorkomen van witwassen van geld en financieren van terrorisme 

Maatregelen gericht op het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

vereisen dat iedereen die een verzoek tot uitgifte doet, zijn of haar identiteit aan de Administrateur 

bewijst ("KYC-vereisten"). De door de Administrateur gehanteerde procedure is compliant met de Wwft 

en Sanctiewet. De Administrateur behoudt zich het recht voor om alle (andere) informatie op te vragen 

die nodig is om de identiteit te verifiëren van degene die een verzoek tot uitgifte doet. 

Participaties kunnen slechts worden afgegeven wanneer naar het oordeel van de Administrateur de 

identiteit van een Participant genoegzaam is vastgesteld. Indien de Administrateur binnen een redelijke 

termijn na een verzoek om verificatie van de identiteit geen bevredigend bewijs heeft ontvangen, kan 

de Beheerder naar eigen inzicht weigeren de Participaties uit te geven. In dat geval zal een eventueel 

reeds ontvangen storting, zonder rentevergoeding en onder aftrek van eventuele bank- en 

transactiekosten, aan de Participant worden geretourneerd. 

In geval er wijzigingen in KYC-vereisten optreden in het beleid of in de wet- en regelgeving nadat 

Participaties zijn uitgegeven, zijn Participanten verplicht aanvullende documentatie te verstrekken om 

aan dergelijke gewijzigde vereisten te voldoen binnen een redelijke termijn na een verzoek om dergelijke 

aanvullende documentatie. Indien een Participant de aanvullende documentatie niet verstrekt of niet 

kan verstrekken, kunnen de Participaties van de betreffende Participant worden ingekocht in 

overeenstemming met de verplichte inkoopregeling als bedoeld in artikel 15 van de Fondsvoorwaarden.  

De Totale Transactieprijs wordt blootgesteld aan risico’s zodra het in het Subfonds is belegd. Het niet 

naleven door een Participant van de toepasselijke KYC-vereisten kan resulteren in een bedrag dat lager 

is dan het geïnvesteerde bedrag. 

10.2.9 Participaties  

De Participaties luiden op naam. Er worden geen verhandelbare participatiebewijzen afgegeven. 

10.2.10 Overdracht 

De Participaties zijn en worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt, een multilaterale 

handelsfaciliteit of georganiseerde handelsfaciliteit. Er bestaat geen (onderhandse) markt voor de 

Participaties en de Beheerder zal geen markt in de Participaties onderhouden. Een Participant kan zijn 

Participaties niet overdragen, behoudens aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Voor een 

dergelijke toegestane overdracht is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder vereist.  

Participaties kunnen daarnaast aan het Fonds, ten titel van inkoop, worden overgedragen.  

Het is mogelijk dat Participaties door een Participant worden gehouden voor een uiteindelijk begunstigde 

op grond van een bewaarnemingsrelatie tussen die Participant en de uiteindelijke begunstigde. Een 

wijziging van bewaarder door die uiteindelijk begunstigde is onderworpen aan een voorafgaande 
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goedkeuring door de Beheerder, maar wordt niet beschouwd als een overdracht die onderworpen is 

aan de overdrachtsbeperkingen onder dit IM en de Fondsvoorwaarden.  

10.2.11 Gelijke en billijke behandeling  

Alle Participanten worden door de Beheerder eerlijk en billijk behandeld. Elke Participatie in een 

Subfonds vertegenwoordigt een gelijk belang in de NAV zonder voorrang of voorkeur van de ene boven 

de andere. Op de datum van dit IM heeft het Fonds een (1) Subfonds. De Beheerder kan binnen een 

Subfonds aparte Klassen introduceren.   

Alle klassen hebben dezelfde beleggingsdoelstelling- en strategie. Binnen een Klasse kan worden 

gedifferentieerd in bepaalde kenmerken, waaronder (maar niet beperkt tot) identiteit van de belegger, 

kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor uitgifte en inkoop.  

10.3 Inkoop  

Participanten kunnen hun Participaties door het Fonds maandelijks laten inkopen op een Handelsdag. 

Op elke Handelsdag zal het Fonds Participaties inkopen tegen de NAV per Participatie vastgesteld op 

de Waarderingsdag voorafgaande aan die Transactiedatum (eventueel verminderd met 

transactiekosten).  

10.4 Proces voor inkoop van Participaties 

10.4.1 Indienen Uitschrijfformulier  

Verzoeken tot inkoop van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te worden ingediend via een 

volledig ingevuld Uitschrijfformulier. Het Uitschrijfformulier dient de Beheerder en de Administrateur niet 

later dan op de veertiende (14e) kalenderdag van de kalendermaand voorafgaand aan die van de 

gewenste Handelsdag te bereiken. Indien het Uitschrijfformulier niet tijdig is ontvangen, dan zal de 

inkoop worden uitgesteld tot de volgende Handelsdag. 

10.4.2 Uitschrijfformulier  

Verzoeken tot inkoop van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te worden ingediend via een 

volledig ingevuld Uitschrijfformulier.  

10.4.3 Inkoop niet gegarandeerd  

De Beheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om aan een verzoek tot inkoop te voldoen, maar 

aflossing kan niet volledig worden gegarandeerd (zie paragraaf 10.4.8 van dit IM). 

10.4.4 Minimaal deelnamebedrag na inkoop  

Verzoeken tot inkoop zullen worden afgewezen indien de inkoop van Participaties ertoe zou leiden dat 

een Participant Participaties zou houden met een totale waarde van minder dan honderdduizend euro 

(EUR 100.000). Indien een Participant Participaties wil laten inkopen die ertoe zouden leiden dat de 
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Participant Participaties zou houden met een totale waarde van minder dan honderdduizend euro (EUR 

100.000), is de enige optie die de Participant ter beschikking staat de inkoop van zijn volledige deelname 

(dat wil zeggen: alle Participaties) in het Subfonds.  Dit is niet van toepassing op een eventuele 

Medewerkers Klasse, omdat deelname in die Klasse voor een bedrag minder dan honderdduizend euro 

(EUR 100.000) mogelijk zal zijn. Het minimumbedrag van onttrekkingen kan per Subfonds en Klasse 

(indien van toepassing) verschillen en wordt gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. 

10.4.5 Verzoek tot inkoop onherroepelijk 

Een verzoek tot inkoop die eenmaal is gedaan door het indienen van een Uitschrijfformulier, is 

onherroepelijk, tenzij het inkoopverzoek wordt herroepen met goedkeuring van de Beheerder (wiens 

goedkeuring kan worden onthouden).  

10.4.6 Andere handelsdag  

In uitzonderlijke omstandigheden en alleen als dat in het belang van de Participanten is, kan de dag van 

inkoop een andere dag zijn dan een Handelsdag. In dat geval worden de betrokken Participanten per 

e-mail op de hoogte gebracht. 

10.4.7 Betaling inkoop bedrag  

Betaling van het bedrag waarvoor Participaties zijn ingekocht (verminderd met transactiekosten indien 

van toepassing) zal in beginsel binnen acht (8) kalenderdagen na de Handelsdag plaatsvinden.  Betaling 

vindt plaats op de bankrekening van de Participant, zoals opgenomen het register van Participanten. 

Het Subfonds betaalt geen rente over de periode tussen de Handelsdag en de datum waarop betaling 

plaatsvindt.  

10.4.8 Opschorting van inkoop  

De Beheerder kan inkoop van Participaties opschorten indien: 

- de berekening van de NAV is opgeschort in overeenstemming met artikel 11 van de 

Fondsvoorwaarden; 

- de relevante beurzen of markten niet geopend zijn voor het verrichten van transacties in 

financiële instrumenten of de verkoop van het Fondsvermogen anderszins is beperkt of 

opgeschort; 

- de Beheerder, naar eigen inzicht, van mening is dat inkoop in strijd zou zijn met een wettelijk 

voorschrift; of 

- de Beheerder, naar eigen inzicht, van mening is dat inkoop van Participaties zou kunnen leiden 

tot onevenredige aantasting van de belangen van de meerderheid van de bestaande 

Participanten. Een dergelijke aanleiding zou kunnen zijn de noodzakelijke verkoop van 

beleggingen om inkoop mogelijk te maken, rekening houdend met de marktomstandigheden, 

hetgeen onverantwoordelijk zou zijn jegens de resterende Participanten of onmogelijk zou zijn. 
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10.4.9 Eenzijdige beslissing tot inkoop (verplichte inkoop) 

De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn gerechtigd om deelname in een Subfonds te beëindigen 

door alle (dus niet gedeeltelijk) Participaties in te kopen indien: 

- een Participant is ontbonden, in een toestand verkeert waarin de Participant is opgehouden 

haar schuldeisers te betalen, surseance van betaling aanvraagt of op eigen verzoek dan wel op 

verzoek van schuldeisers in staat van faillissement wordt verklaard; 

- naar het redelijke oordeel van de Beheerder, de fiscale positie van de Juridische Eigenaar, het 

Fonds of een andere Participant negatief is of zal worden beïnvloed als gevolg van de fiscale 

status of positie of enige wijziging daarin van de desbetreffende Participant of enige andere 

omstandigheid die op deze Participant betrekking heeft; of 

- om welke reden dan ook de voortzetting van de rechtsverhouding redelijkerwijs niet van de 

Beheerder en/of de Juridische Eigenaar kan worden verwacht. 

10.4.10 KYC vereisten 

Indien de Administrateur niet alle gevraagde KYC-documenten heeft ontvangen die nodig zijn met het 

oog op de KYC vereisten, zal het verzoek tot inkoop weliswaar worden verwerkt, maar zal het 

inkoopbedrag op naam van de Participant op de bankrekening van het Fonds worden aangehouden. 

Dit zal gebeuren zonder dat er rente ten gunste van de Participant wordt opgebouwd. De Participant zal 

alle daarmee samenhangende risico's dragen tot het moment dat de Administrateur de uitstaande KYC- 

documenten heeft ontvangen. 
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11 NET ASSET VALUE 

11.1 Maandelijkse berekening door de Administrateur 

De Beheerder heeft de berekening van de NAV, oftewel de intrinsieke waarde, uitbesteed aan de 

Administrateur. De NAV, de NAV per (Klasse van) Participatie en de NAV per Serie luiden in euro (in 

vier (4) decimalen nauwkeurig) en zullen worden berekend door de Administrateur en worden 

vastgesteld door de Beheerder op een Waarderingsdag, zijnde de laatste Werkdag voorafgaand aan 

een Handelsdag.  Indien de Beheerder dit wenselijk acht, kan de Beheerder besluiten de NAV vaker 

vast te stellen. 

Er wordt rekening gehouden met vooruitbetaalde kosten, opgelopen (maar nog niet betaalde) kosten, 

een reservering voor de prestatievergoeding, en andere vergoedingen.  

De NAV (per Participatie) zal maandelijks via de besloten online omgeving van de Administrateur aan 

de Participanten worden medegedeeld. 

11.2 Waarderingsmethoden  

Bij vaststelling van de NAV wordt voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling 

uitgegaan van in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen, waarbij in beginsel geldt: 

- dat op gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële instrumenten 

worden gewaardeerd tegen de meest recente openings- of slotkoers, of, bij gebreke daarvan, op de 

door de Beheerder getaxeerde waarde. Indien financiële instrumenten op verschillende 

gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbaar zijn, bepaalt de Beheerder 

welke koers in aanmerking wordt genomen. In geval van bijzondere omstandigheden – zoals 

bijvoorbeeld grote volatiliteit op financiële markten – waardoor naar de mening van de Beheerder de 

waardering op de hierboven beschreven wijze leidt tot een waardering die niet de werkelijke waarde 

weerspiegelt, kan de Beheerder bij de vaststelling van de waarde van de op gereglementeerde 

markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële instrumenten rekening houden met 

verwachte koersen aan de hand van relevante indices op financiële markten; 

- dat de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de  

opgelopen nog niet ontvangen rente, de vastgestelde nog niet ontvangen dividenden en de kosten 

die ten laste van een Subfonds worden gebracht, worden gewaardeerd tegen nominale waarde; 

- dat eventuele tot een Subfonds behorende incourante en/of niet op gereglementeerde  

markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële instrumenten worden gewaardeerd op 

basis van de voor deze financiële instrumenten meest recente beschikbare informatie waarover de 

Beheerder beschikt. De Beheerder zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente 

informatie. Dit impliceert dat – in tegenstelling tot op gereglementeerde markten dan wel 
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handelsplatformen verhandelbare financiële instrumenten – voor incourante en/of niet op 

gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële instrumenten een 

mate van datering kan gelden; 

- dat transacties in op gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare 

financiële instrumenten in vreemde valuta naar EUR worden omgerekend tegen de koers op de 

transactiedatum; 

- dat activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar EUR tegen de ECB-

wisselkoers van de betreffende Handelsdag.   

11.3 Opschorting vaststelling NAV 

De Beheerder kan in de navolgende gevallen de NAV van een Subfonds en de NAV per Participatie, en 

daarmee de uitgifte en inkoop van Participaties, tijdelijk opschorten indien:  

- gedurende een periode waarin een belangrijke effectenbeurs, valutamarkt of een andere markt 

waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van een Subfonds genoteerd staat of regelmatig 

verhandeld wordt, gesloten is, met uitzondering van de gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende 

een periode waarin de handel onderworpen is aan belangrijke beperkingen of is opgeschort; 

- een of meer voor de vaststelling van de NAV van (een Participatie in) een Subfonds relevante 

transacties in financiële instrumenten is stilgelegd c.q. opgeschort c.q. aan zodanige beperkingen 

zijn onderworpen dat de NAV van (een Participatie in) het Subfonds niet kan worden vastgesteld; 

- een storing plaatsvindt in de communicatiemiddelen die normaliter worden gebruikt om de prijs te 

bepalen van enige belegging van een Subfonds;  

- politieke, economische, militaire, monetaire of sociale ontwikkelingen of enig geval van overmacht 

dat zich buiten de verantwoordelijkheid of de wil van de Beheerder voordoet, het onmogelijk maken 

een belangrijk deel van de beleggingen te waarderen of hierover op een redelijk en normale wijze te 

beschikken, zonder de belangen van de Participanten ernstig te schaden; 

- om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot een Subfonds niet met de door 

de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; 

- een besluit tot opheffing of ontbinding van een Subfonds is genomen; of 

- dit noodzakelijk is om de algemene belangen van de betrokken Participanten veilig te stellen. 

11.4 Bekendmaking NAV  

De Beheerder zal maandelijks, na iedere Waarderingsdag, zonder vertraging de NAV, de NAV per 

(Klasse van) Participatie en de NAV per Serie bekend maken per e-mail. Relevante gegevens worden 

opgenomen in de maandelijkse factsheets. 
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Indien de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gezamenlijk vaststellen dat de NAV onjuist is vastgesteld 

en materieel afwijkt van de juiste NAV, wordt dit onverwijld bekend gemaakt aan de Participanten. De 

Beheerder of het (Sub)Fonds zal niet tot compensatie overgaan in geval van een (materiële) afwijking. 

11.5 Historische resultaten  

Indien beschikbaar zal een overzicht van de historische resultaten van de Subfondsen aan de 

Participanten worden meegedeeld. Relevante gegevens worden opgenomen in de maandelijkse 

factsheets. 
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12 DIVIDENDBELEID 

12.1 Herbeleggen 

Tenzij de Beheerder anders beslist, zullen inkomsten en winsten van de Subfondsen niet worden 

uitgekeerd maar herbelegd. Indien een uitkering wordt gedaan, zal dit geschieden naar rato van het 

aantal Participaties dat door iedere Participant wordt gehouden. De Participanten zullen van een 

uitkering in kennis worden gesteld overeenkomstig artikel 16 van de Fondsvoorwaarden. Deze 

kennisgeving bevat het bedrag, de samenstelling en de wijze van betaling.   
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13 BELONING EN KOSTEN 

13.1 Vergoedingen ten laste van individuele Participanten 

13.1.1 Toe- en uittredingskosten 

Bij toetreding tot een Subfonds betaalt een Participant 0,5% administratiekosten over het bedrag 

waarvoor de Participant toetreedt tot het Subfonds. Bij uittreding betaalt een Participant 0,5% 

administratiekosten over het bedrag waarvoor deze uittreedt. De toe- en uittredingskosten komen ten 

goede aan het Subfonds, zodat het Subfonds de transactiekosten kan voldoen die verband houden met 

het vermeerderen of verminderen van de beleggingen bij toe- of uittreding van een Participant. Dit ter 

bescherming van zittende Participanten in het Subfonds.  

De Beheerder kan, naar eigen inzicht, anders bepalen met betrekking tot toekomstige Subfondsen. In 

dat geval zal dit worden gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. 

Indien en voor zover deze diensten onder een vrijstelling voor de btw kunnen worden gebracht, zoals 

collectief vermogensbeheer, zal de Beheerder geen btw in rekening brengen over de 

administratiekosten.  

13.2 Vergoedingen en kosten ten laste van een Subfonds  

13.2.1 Algemeen  

De hierna bedoelde kosten en vergoedingen, die niet worden uitgedrukt in een percentage van de NAV 

maar in een bedrag, kunnen aan verandering onderhevig zijn als gevolg van de toepasselijkheid van 

indexeringsclausules of tariefstijgingen. De Beheerder beschouwt een dergelijke wijziging niet als een 

wijziging van de voorwaarden die aan de Participanten moeten worden medegedeeld en waarop de 

termijn als bedoeld in paragraaf 3.1.8 van dit IM van toepassing is, tenzij het een verhoging betreft van 

meer dan één punt procent (0,1%) van de NAV. 

13.2.2 Reservering voor kosten 

In principe zal de reservering voor alle hierna vermelde kosten en vergoedingen maandelijks geschieden 

ten laste van het kapitaal van het (Sub)Fonds, tenzij anders aangegeven. 

13.2.3 Beheervergoeding  

De Beheerder zal ten aanzien van alle Subfondsen jaarlijks een vaste beheervergoeding in rekening 

brengen als percentage van de NAV voor het beheer van de Subfondsen. De beheervergoeding 

bedraagt twee procent (2%). 
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De Beheerder kan, naar eigen inzicht, andere beheervergoedingen hanteren voor toekomstige 

Subfondsen en (indien van toepassing) Klassen. Indien wordt afgeweken, zal dit worden gespecificeerd 

in de Subfonds Kenmerken.  

De beheervergoedingen worden maandelijks berekend op basis van de NAV van het Subfonds en zijn 

maandelijks achteraf betaalbaar.  

De Beheerder is bevoegd de tarieven van de beheervergoeding aan te passen aan veranderende 

marktomstandigheden en/of gewijzigde omstandigheden. In geval van een verhoging zal deze ingaan 

één (1) maand na bekendmaking van de wijziging. Bestaande Participanten kunnen tot de 

eerstvolgende Handelsdag onder de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden. 

Indien en voor zover deze diensten onder een vrijstelling voor de btw kunnen worden gebracht, zoals 

collectief vermogensbeheer, zal de Beheerder geen btw in rekening brengen over de 

beheersvergoeding. 

13.2.4 Prestatievergoeding 

De Beheerder heeft ten aanzien van alle Subfondsen ook recht op een prestatievergoeding 

(performance fee) ter hoogte van de stijging van de NAV van het Subfonds per maand. De 

prestatievergoedingspercentages (per Subfonds en (indien van toepassing: per Klasse) worden 

gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken.   

De prestatievergoeding wordt als volgt berekend:  

- de toename van de NAV per Serie (NAV per Serie vóór prestatievergoeding) gedurende een 

maand, te rekenen vanaf het moment van uitgifte van die Serie 

gedeeld door 

- het totale aantal uitstaande Participaties in die Serie aan het einde van de maand.  

De Beheerder kan, naar eigen inzicht, andere frequenties (dan maandelijks) hanteren voor de 

prestatievergoedingen binnen toekomstige Subfondsen en (indien van toepassing) Klassen. Indien 

wordt afgeweken, zal dit worden gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken.  

De prestatievergoeding wordt maandelijks berekend en is betaalbaar per maand.  

De berekende prestatievergoeding is niet verschuldigd indien de NAV per Serie op de datum waarop 

de berekening wordt gemaakt lager is dan de "High Watermark" (de hoogste NAV per Serie die is 

behaald gedurende het bestaan van het Subfonds). 

Gelet op het voorgaande kunnen de prestatievergoedingen (en de daarvoor gemaakte reserveringen) 

verschillen naargelang het moment waarop een Participant in het Subfonds heeft belegd. Om deze 

ongelijkheden te voorkomen, worden verschillende Series uitgegeven. Specifieke Series kunnen 

worden omgezet in andere Series als de ongelijkheden voor de prestatievergoeding met betrekking tot 
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de berekening van de historische High Watermark zijn uitgebalanceerd (zie hiervoor paragraaf 7.1). Bij 

de berekening van de NAV van de desbetreffende Serie wordt een reservering voor de 

prestatievergoeding gemaakt. De prestatievergoeding kan verschillen afhankelijk van het moment 

waarop een Participant uittreedt uit het Subfonds. Uittreding door een Participant kan leiden tot betaling 

van een prestatievergoeding indien de NAV bij uittreding hoger is dan de High Watermark. 

De Beheerder is bevoegd de tarieven van de prestatievergoeding aan te passen aan veranderende 

marktomstandigheden en/of gewijzigde omstandigheden. In geval van een verhoging zal deze ingaan 

één (1) maand na bekendmaking van de wijziging. Bestaande Participanten kunnen tot de 

eerstvolgende Handelsdag onder de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden.  

Indien en voor zover deze diensten onder een vrijstelling voor de btw kunnen worden gebracht, zoals 

collectief vermogensbeheer, zal de Beheerder geen btw in rekening brengen over de 

prestatievergoeding. 

13.2.5 Oprichtingskosten 

Het Fonds zal zijn eigen organisatie- en opstartkosten in verband met de oprichting van het Fonds 

dragen (en deze evenredig doorberekenen aan de Subfondsen), met inbegrip van (maar niet beperkt 

tot) juridische, boekhoudkundige en fiscale advieskosten, eenmalige set-up fees van de Administrateur, 

onderzoekskosten, oprichtingskosten en reiskosten, met een maximum van vijftigduizend euro (EUR 

50.000) (exclusief BTW). Alle kosten die dit maximum overschrijden komen voor rekening van de 

Beheerder. Deze oprichtingskosten zullen worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 

vijf (5) jaar. Indien de NAV per Participatie honderdvijfentwintig (125) bereikt en het vermogen (de assets 

under management (AuM)) van het Fonds boven een bedrag van tien miljoen euro (EUR 10.000.000) 

uitkomt, zullen de (openstaande) organisatie- en opstartkosten in één keer ten laste van het Fonds 

worden gebracht. 

13.2.6 Vergoedingen voor de Administrateur 

Het Fonds zal in beginsel de vergoeding betalen voor de diensten die de Administrateur aan het Fonds 

verleent (en deze evenredig doorberekenen aan de Subfondsen). Indien echter het vermogen van het 

Fonds (AuM) minder bedraagt dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) en de kosten voor de 

Administrateur meer dan 0,5% van het vermogen van het Fonds (AuM) zullen bedragen, dan zal de 

Beheerder de kosten voor de Administrateur die boven de 0,5% uitkomen voor haar rekening nemen.   

De vergoeding van de Administrateur bestaat uit:                                                                                  

- een jaarlijkse vergoeding en een percentage van het vermogen van het Fonds (AuM) voor 

berekening van de NAV (per Participatie); 

- een jaarlijkse vaste vergoeding voor het verzorgen van de rapportages aan DNB die verplicht 

zijn onder het AIFMD-light regime; 
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- een jaarlijkse vaste vergoeding voor het verzorgen van de financiële rapportages 

(voorbereiding jaarstukken); 

- een jaarlijkse vaste vergoeding voor de administratie van Participanten en een vaste 

vergoeding voor KYC-doeleinden (onboarding en doorlopende compliance) per Participant;  

- een jaarlijkse vaste vergoeding voor het online portal voor rapportage doeleinden onder het 

AIFMD-light regime; 

- een optionele vergoeding voor het verzorgen van AIFMD-light gerelateerde rapportages aan 

de AFM. 

Het totaal van de hiervoor genoemde kosten zijn hieronder (als percentage van de AuM) schematisch 

weergegeven (indicatief, uitgaande van een gemiddeld deelnamebedrag van honderdduizend euro 

(EUR 100.000) en tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000)): 

AuM Jaar 1 Jaar 5  

2.5 mio 1,0% 1,29% 

5 mio 0,56% 0,75% 

7,5 mio 0,41% 0,56% 

10 mio 0,28% 0,42% 

25 mio 0,18% 0,29% 

Indien en voor zover deze diensten onder een vrijstelling voor de btw kunnen worden gebracht, zoals 

collectief vermogensbeheer, zal de Administrateur geen btw in rekening brengen over de 

administratievergoeding. 

13.2.7 Vergoeding Juridisch Eigenaar 

De Juridisch Eigenaar zal geen vergoeding ontvangen van het (Sub)Fonds voor haar werkzaamheden 

ten behoeve van het (Sub)Fonds. 

13.2.8 Transactiekosten en overige kosten 

De transactiekosten en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de 

beleggingsstrategie (rentekosten en afwikkelingskosten) komen ten laste van een Subfonds. Voor deze 

kosten zullen marktconforme tarieven worden afgesproken. De totale transactiekosten kunnen niet bij 

voorbaat worden gekwantificeerd. De totale transactiekosten worden mede bepaald door het gevoerde 

beleggingsbeleid van een Subfonds. In de jaarrekening zullen de totale herleidbare transactiekosten 

apart worden weergegeven. Met herleidbaar wordt bedoeld: kosten die samenhangen met het uitvoeren 
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van transacties die zichtbaar zijn bij de afwikkeling van de transactie, zoals broker- en 

afwikkelingskosten. Niet herleidbaar zijn bijvoorbeeld kosten door bied/laat spread. De transactiekosten 

die verband houden met het vermeerderen of verminderen van de beleggingen bij toe- of uittreding van 

een Participant, zullen worden voldaan uit de administratiekosten die bij individuele Participanten in 

rekening worden gebracht en ten goede komen aan het Subfonds (zie paragraaf 13.1.1).  

13.2.9 Andere operationele kosten 

Het Fonds zal andere algemene, operationele kosten dragen die evenredig worden doorberekend aan 

de Subfondsen en derhalve van invloed zijn op de beleggingsresultaten van de Subfondsen. Deze 

kosten omvatten, zonder beperking: 

- kosten, honoraria en uitgaven van juridische en fiscale adviseurs en accountants, en 

rechtszaken in verband met de beleggingen; 

- alle belastingen en vergoedingen die verschuldigd zijn aan overheden of instanties; 

- alle kosten in verband met de communicatie met de Participanten en de vergadering van de 

Participanten, en alle andere organisatorische en operationele kosten en vergoedingen; 

- alle directe kosten van toezicht, waaronder die in verband met de AFM en DNB, en alle 

indirecte kosten in verband met (de naleving van) wet- en regelgeving (waaronder "soft rules" 

van de AFM en DNB); en 

- alle operationele kosten die direct of indirect de fondsstructuur, governance, compliance en 

toezicht ondersteunen (inclusief maar niet beperkt tot kosten in verband met ESG-vereisten). 

13.3 Kosten ten laste van de Beheerder 

De Beheerder zal alle uitgaven dragen die geen verband houden met de beleggingen van de 

Subfondsen. Dit omvat de kosten van: 

- beleggingsonderzoek en portefeuillebeheer; 

- marketing; 

- data / trading systemen in verband met het beleggingsbeleid; 

- risicobeheer; 

- compliance; 

- mid office; 

- analysesoftware; 

- werknemers; 

- huisvesting; en 

- alle andere uitgaven die in operationele zin nodig zijn voor de Beheerder. 
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13.4 Btw 

Alle in dit Hoofdstuk 13 genoemde bedragen en percentages zijn exclusief Nederlandse of buitenlandse 

belasting over de toegevoegde waarde (btw), indien verschuldigd. Onder de huidige wet- en regelgeving 

kan het Fonds de aan het Fonds in rekening gebrachte btw niet aftrekken. Sommige vergoedingen en 

kosten kunnen mogelijk onder een vrijstelling voor de btw vallen. Indien (in de toekomst) een dergelijke 

vrijstelling van btw niet beschikbaar is, zal de verschuldigde btw door het Fonds worden gedragen.  
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14 FINANCIËLE VERSLAGGEVING EN OVERIGE 
INFORMATIE  

14.1 Jaarcijfers  

Het boekjaar van een (Sub)Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van het Fonds 

eindigt op 31 december 2022.  Wordt een Subfonds gedurende een kalenderjaar geïntroduceerd, dan 

is het eerste boekjaar vanaf de oprichtingsdatum van het Subfonds (de datum van eerste uitgifte) een 

verkort boekjaar.   

De Beheerder zal, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften, jaarlijks binnen zes (6) 

maanden na afloop van het boekjaar voor het Fonds, inclusief de daarvan deel uitmakende Subfondsen, 

een jaarrekening opstellen van ieder Subfonds bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening 

en de toelichting daarop. De Beheerder heeft niet het voornemen om gedetailleerde gegevens over de 

beleggingsportefeuille openbaar te maken. 

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De 

jaarrekening zal via de besloten online omgeving van de Administrateur aan de Participanten ter 

beschikking worden gesteld. 

De Beheerder heeft het opstellen van de jaarrekening gedelegeerd aan de Administrateur (zie 

Hoofdstuk 5 van dit IM). 

14.2 Overige informatie 

De Beheerder zal de Participanten periodiek informeren via een maandelijkse factsheet en een 

nieuwsbrief per kwartaal.   

De Beheerder zal de Participanten, op verzoek en voor zover mogelijk, voorzien van informatie voor 

verslaggevingsdoeleinden (wettelijk of anderszins) door de Participanten. De Beheerder zal de 

(redelijke) kosten daarvoor in rekening brengen bij de Participant. De Beheerder aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor dergelijke informatie als verstrekt door de Beheerder. 
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15 FISCALE ASPECTEN 
Hieronder worden enkele Nederlandse belastingaspecten omschreven die relevant kunnen zijn voor 

potentiële beleggers die overwegen te investeren in het Fonds. Deze omschrijving is gebaseerd op de 

belastingwetten en jurisprudentie die op de datum van dit IM van toepassing en bekend waren. 

Dit hoofdstuk 15 is uitsluitend bedoeld als algemene samenvatting van de relevante fiscale wetgeving 

en bevat geen belastingadvies. (Potentiële) Participanten worden geadviseerd hun eigen 

belastingadviseur te benaderen om de concrete belastinggevolgen met betrekking tot hun investering 

in het Fonds in kaart te brengen.  

Aangezien het Fonds beoogt te kwalificeren als een besloten fonds voor gemene rekening, dat voor 

Nederlandse fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd, wordt er in de regel geen 

Nederlandse belasting geheven op niveau van het Fonds. Daarentegen worden de onderliggende 

bezittingen en schulden van het Fonds voor fiscale doeleinden rechtstreeks naar rato toegerekend aan 

de Participanten en bij hen in de belastingheffing betrokken.   

15.1 Inkomstenbelasting 

De Participaties die worden gehouden door in Nederland woonachtige natuurlijke personen worden in 

de regel belast in box 3 of box 1 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Binnen box 3 (inkomsten 

uit sparen en beleggen) wordt het vermogen belast met toepassing van de zogenaamde 

vermogensrendementsheffing. De waarde van de Participatie wordt daarbij betrokken in de 

rendementsgrondslag waarover de Participant wordt geacht een fictief rendement te genereren 

variërend van -0,01% tot 5,53% (2022). De omvang van het fictieve rendement hangt af van het totale 

netto box 3-vermogen van de Participant op 1 januari van een bepaald jaar. Over dit fictieve rendement 

wordt 31% inkomstenbelasting geheven.  

Indien een particuliere Participant de Participatie moet toerekenen aan zijn of haar 

ondernemingsvermogen of een werkzaamheid, dan wordt het daadwerkelijk behaalde resultaat op de 

onderliggende bezittingen van het Fonds naar rato in de heffing betrokken in box 1 (inkomen uit werk 

en woning) van de desbetreffende Participant tegen een progressief tarief van maximaal 49,5% (2022).  

15.2 Vennootschapsbelasting 

Participanten die onderworpen zijn aan de Nederlandse vennootschapsbelasting worden met betrekking 

tot de onderliggende bezittingen van het Fonds voor het daadwerkelijke resultaat naar rato in de heffing 

betrokken. Over de eerste €395.000 aan winst wordt 15% vennootschapsbelasting geheven (2022). 

Voor het resterende bedrag aan belastbare winst geldt een tarief van 25,8% (2022).  
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15.3 Dividendbelasting 

Indien er op de door het Fonds gehouden Nederlandse aandelen een dividend wordt uitgekeerd, dan 

zal de uitkerende vennootschap in de regel 15% Nederlandse dividendbelasting inhouden op de 

dividendbetaling. Ook bij buiten Nederland gevestigde vennootschappen kan er op dividenduitkeringen 

buitenlandse bronbelasting verschuldigd zijn. Deze Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse 

bronheffingen kunnen Participanten doorgaans verrekenen met hun inkomsten- of 

vennootschapsbelastingschuld. De omvang van de buitenlandse bronbelasting kan mogelijk worden 

beperkt op basis van een toepasselijk belastingverdrag tussen Nederland en de relevante jurisdictie van 

de dividend betalende vennootschap.  
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16 OVERIGE INFORMATIE 

16.1 Klachten  

Klachten over het Fonds en de Subfondsen, de Beheerder, de Juridisch Eigenaar of de Administrateur 

kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de Beheerder. De Beheerder zal de ontvangst van 

een klacht binnen vijf (5) Werkdagen bevestigen en de klager informeren over de procedure die zal 

worden gevolgd. De contactgegevens van de Beheerder zijn weergegeven in hoofdstuk 17 van dit IM.  

16.2 FATCA en CRS 

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is Amerikaanse belastingwetgeving die zich richt op 

het identificeren van ‘U.S. persons’ en wereldwijde financiële instellingen verplicht informatie over 

Amerikaanse belastingplichtigen door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Financiële 

instellingen gevestigd buiten de Verenigde Staten die niet meewerken aan FATCA lopen het risico 

onderworpen te worden aan 30% Amerikaanse heffing op verkoopopbrengsten en inkomsten. De 

Nederlandse overheid heeft een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten waaronder informatie 

wordt uitgewisseld over U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland. Nederlandse 

financiële instellingen die onder de reikwijdte van deze overeenkomst vallen zijn verplicht om zich te 

registreren bij de IRS en om aan de Nederlandse Belastingdienst gegevens te verstrekken van klanten 

die binnen de reikwijdte van de Intergovernmental Agreement vallen. De Nederlandse Belastingdienst 

zal op haar beurt deze gegevens automatisch uitwisselen met de IRS.  

In navolging op FATCA is met ingang van 1 januari 2016 de Common Reporting Standard (CRS) in 

Nederland in werking getreden. De CRS is een internationale afspraak om gegevens uit te wisselen, 

waardoor belastingontduiking en zwartsparen worden tegengegaan. In het kader van de CRS kan het 

Fonds verplicht zijn om bepaalde informatie van (aandelen van) beleggers die fiscaal ingezetenen zijn 

van een land dat deelneemt aan de CRS te verzamelen en aan de Nederlandse Belastingdienst te 

rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal deze gegevens - indien vereist - delen met de 

belastingautoriteiten van het betreffende land. 

Het Fonds zal zich aan de FATCA en CRS regels houden en zal cliëntenonderzoek verrichten naar 

(potentiële) Participanten om te bepalen of het Fonds informatie dient te verstrekken onder FATCA of 

CRS met betrekking tot een bepaalde Participant. Het Fonds zal in dit kader mogelijk om aanvullende 

informatie verzoeken van Participanten. Het Fonds is mogelijk verplicht om bepaalde informatie van 

Participanten te delen met de Nederlandse Belastingdienst.   
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16.3 Verwerking van persoonsgegevens 

Ingevolge en in overeenstemming met de Verordening (EUR) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (de "GDPR"), zal de Beheerder, die kwalificeert als een voor de verwerking 

verantwoordelijke in de zin van de GDPR, te allen tijde handelen in overeenstemming met en krachtens 

de documentatie van het Fonds (dit IM, de Fondsvoorwaarden, het In- en Uitschrijfformulier en het 

Uitbreidingsformulier) en de bepalingen van de GDPR die op hem van toepassing zijn, met bijzondere 

aandacht voor de verplichtingen ten aanzien van de beginselen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, de verantwoordingsplicht, de registratieplicht en de verplichtingen met betrekking 

tot de verwerking van de persoonsgegevens. De Beheerder, die kwalificeert als verwerker in de zin van 

de GDPR, zal te allen tijde handelen in overeenstemming met en krachtens de bepalingen van de GDPR 

zoals op hem van toepassing. Door middel van het Inschrijfformulier verstrekt de Beheerder aan de 

Participant de relevante verplicht aan de Participant te verstrekken gegevens conform en krachtens 

artikel 13 van de GDPR. De Beheerder zal de Participant de relevante informatie verstrekken waar de 

Participant om kan verzoeken in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR. 
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Fonds en Subfondsen Juridisch Eigenaar  
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Stichting Legal Owner Finodex Funds 
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T.a.v.: H. Robijn 

Tel: +31 85 1050530 
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Finodex Funds B.V. 

Huizermaatweg 19 

1273 NA Huizen 

T.a.v.: H. Robijn 

Tel: +31 85 1050530 

E-mail: Herbert@Finodex.com 

Website: www.finodex.fund 

IQ EQ Financial Services B.V. 

Hoogoorddreef 15 
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T.a.v.: H. Keijzer 

Tel: +31 20 5522542  

E-mail: Hans.Keizer@iqeq.com 

Juridisch Adviseur Notaris 

Finway B.V.  

H.J.E. Wenckebachweg 123 

1096 AM Amsterdam 

Core Notariaat B.V. 

Rietlandpark 301 

1019 DW Amsterdam 

Fiscaal adviseur  

vanOlde B.V. 

Stadionweg 1 
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https://finodex.fund/
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BIJLAGE 1: SUBFONDS KENMERKEN 
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INTRODUCTIE 

Dit zijn de Subfonds Kenmerken van het Subfonds Finodex Options Fund. Het Finodex Options Fund is 

een Subfonds van het Finodex Fund. Deze Subfonds Kenmerken zijn vastgesteld op 6 juni 2022 door 

de Beheerder en de Juridisch Eigenaar conform het Informatiememorandum (“IM”) en de 

Fondsvoorwaarden. Termen en uitdrukkingen met een hoofdletter in deze Subfonds Kenmerken hebben 

de betekenis die hieraan wordt toegekend in Hoofdstuk 2 (Definities) van het IM.   

Deze Subfonds Kenmerken dienen te worden gelezen in combinatie met het IM en de 

Fondsvoorwaarden van het Finodex Fund. In het IM staat de algemene informatie over het Finodex 

Fund en informatie die geldt voor alle Subfondsen. In deze Subfonds Kenmerken is specifieke informatie 

opgenomen over het Finodex Options Fund, zoals de beleggingsdoelstelling, de beleggingsstrategie, 

de beleggingsrestricties, het risicoprofiel en de kosten. Als er verschillen zijn tussen de tekst van het IM 

en deze Subfonds Kenmerken, gaat de tekst van de Subfonds Kenmerken voor.    

De in deze Subfonds Kenmerken verstrekte informatie is bijgewerkt tot en geeft de situatie weer volgens 

de datum die op het voorblad van deze Subfonds Kenmerken is vermeld. 

Voor het Finodex Options Fund is het Essentiële informatiedocument (Eid) opgesteld met essentiële 

informatie over het Finodex Options Fund, onder meer over de risico’s, kosten en het rendement van 

het beleggingsproduct. De informatie in het Eid wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig aangepast. 

Lees het document zorgvuldig door. 

KLASSEN EN SERIES 

Op de datum van publicatie van deze Subfonds Kenmerken kent het Finodex Options Fund geen 

verschillende Klassen van Participaties.  

Zoals toegelicht in paragraaf 3.1.3 en 7.1 van het IM, kunnen Participaties (van verschillende Klassen) 

worden uitgegeven in Series om de berekening van de door het Subfonds aan de Beheerder 

verschuldigde prestatievergoeding mogelijk te maken. 

MINIMUM DEELNAMEBEDRAG, VERVOLGSTORTINGEN 

Het minimum deelnamebedrag is honderdduizend euro (EUR 100.000), met uitzondering van een 

eventuele Medewerkers Klasse, omdat deelname in die Klasse voor een bedrag minder dan 

honderdduizend euro (EUR 100.000) mogelijk zal zijn (zoals toegelicht in hoofdstuk 10 van het IM). Het 

minimumbedrag voor vervolgstortingen is tienduizend euro (EUR 10.000).   
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MINIMUM DEELNAMEBEDRAG NA INKOOP, ONTTREKKINGEN 

Bij gedeeltelijke inkoop van Participaties geldt dat de totale waarde van de (na inkoop) resterende 

Participaties een totale waarde van ten minste honderdduizend euro (EUR 100.000) dient te bedragen.  

Verzoeken tot inkoop zullen worden afgewezen indien de inkoop van Participaties ertoe zou leiden dat 

een Participant Participaties zou houden met een totale waarde van minder dan honderdduizend euro 

(EUR 100.000). Dit is niet van toepassing op een eventuele Medewerkers Klasse, omdat deelname in 

die Klasse voor een bedrag minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000) mogelijk zal zijn. Het 

minimumbedrag voor onttrekkingen is tienduizend euro (EUR 10.000).   

BELEGGINGSDOELSTELLING 

Het doel van het Finodex Options Fund is om een jaarlijks rendement van gemiddeld acht tot tien procent 

(8% - 10%) te realiseren, na aftrek van kosten op de middellange tot lange termijn (3-5 jaar). Het 

bereiken van deze doelstelling kan niet worden gegarandeerd.  

BELEGGINGSSTRATEGIE 

1.4.1 Trading systemen 

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, is het de beleggingsstrategie van het Finodex Options Fund 

om voornamelijk te beleggen in opties om zodoende te profiteren van stijgende, zijwaartse en dalende 

bewegingen op de financiële markten. De beleggingen vinden (in beginsel) geautomatiseerd plaats op 

basis van algoritmes via beproefde en nauwkeurig geteste trading systemen die zijn ontwikkeld door 

een aan de Beheerder gelieerde entiteit. Deze systemen handelen op basis van technische en/of 

fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op basis van kwantitatieve data uit het 

verleden. 

Naast het geautomatiseerd handelen, wordt er ook handmatig systematisch gehandeld om kansen te 

benutten, risico’s te managen en het resultaat te optimaliseren. 

Binnen het Finodex Options Fund wordt actief belegd met verschillende optiestrategieën, waaronder – 

maar niet beperkt tot - long call, long put, short call, short put, long strangle, short strangle, long put 

spread, long call spread, short put spread, short call spread, long call butterfly, long iron butterfly, long 

put butterfly, long iron condor. 

Het Finodex Options Fund wordt actief beheerd. Hoewel de beleggingsbeslissingen voornamelijk 

automatisch worden genomen, houdt de Beheerder de portefeuilles nauwlettend in de gaten en zal, 

indien nodig, handmatig worden ingegrepen en/of bijgestuurd. Daarnaast worden de systemen 

voortdurend doorontwikkeld. Professionele specialisten en analisten bewaken de systemen en streven 

voortdurend naar verbetering van de resultaten. 

1.4.2 Beleggingscategorieën 

Het Finodex Options Fund mag beleggen in onder andere opties en aandelen. Opties worden gehandeld 

op wereldwijde indices (zoals de AEX-index en de S&P 500® index) en aandelen. Voor het beleggen in 
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aandelen (zonder geografische beperking) geldt dat er wordt belegd in aandelen met goede liquiditeit 

en voldoende marktkapitalisatie. 

Het Finodex Options Fund is een Absolute Return fonds, waarbij het fonds erop is gericht een positief 

rendement te genereren ongeacht het marktklimaat middels het toepassen van verschillende 

strategieën (multi strategy). 

BELEGGINGSRESTRICTIES 

Het Finodex Options Fund hanteert de beleggingsrestricties zoals omschreven in het IM. Voor een 

toelichting op deze beleggingsrestricties wordt verwezen naar paragraaf 8.4 van het IM.  

RISICOPROFIEL 

Bij beleggen horen risico’s, die hieronder in het overzicht zijn weergegeven. De linker kolom bevat de 

risico’s die voor dit Subfonds – het Finodex Options Fund – meest relevant zijn. Een (bredere) 

omschrijving en uitleg van de risicofactoren wordt gegeven in hoofdstuk 9 van het IM. 

 

Relevantie risicofactor: hoog Relevantie risicofactor: gemiddeld 

Concentratierisico Afwikkelrisico 

Leverage Beperkte rechten van Participanten 

Liquiditeitsrisico van beleggingen Erosie risico 

Marktrisico Inflatierisico 

Prestatierisico Financieel toezicht en compliance risico 

Risico van (het gebruik van) derivaten en leverage Key person risico 

Volatiliteitsrisico  Operationeel risico  

 Risico van afhankelijkheid van software en infrastructuur 

 Risico verlies licentie 

 
Risico op wijziging van wet- en regelgeving 

(fiscaal of anderszins)  

 
Risico's van algemene economische en 

politieke aard 

 Risico van beperkte inkoop  

 Tegenpartijrisico 

 Valutarisico  

 Kwalificatierisico 
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BELONING EN KOSTEN  

In het volgende overzicht zijn de vergoedingen en kosten opgenomen van het Finodex Options Fund. 

Een toelichting op deze kosten is gegeven in hoofdstuk 13 van het IM. 

 

Type Hoogte Ten laste van 

Administratiekosten 0,5% over bedrag toe- en uittreding Individuele Participanten 

Beheervergoeding 2% over de NAV van het Subfonds 

per jaar  

Subfonds 

Prestatievergoeding 20% over stijging NAV per maand met 

toepassing van een high watermark 

Subfonds 

Oprichtingskosten Maximum van EUR 50.000 (exclusief 

BTW). Deze oprichtingskosten zullen 

worden geactiveerd en afgeschreven 

over een periode van 5 jaar. Indien de 

NAV per Participatie 125 bereikt en de 

AuM van het Fonds boven een bedrag 

van EUR 10.000.000 uitkomt, zullen 

de (openstaande) oprichtingskosten in 

één keer ten laste van het Fonds 

worden gebracht 

Fonds, evenredige doorberekening aan de 

Subfondsen 

Administrateur Vermogen Fonds (AuM) (indicatief, 

uitgaande van een gemiddeld 

deelnamebedrag van EUR 100.000 en 

EUR 250.000): 

2.5 mio: 1,0% (jaar 1) 1,29% (jaar 5) 

5 mio: 0,56% (jaar 1) 0,75% (jaar 5) 

7,5 mio: 0,41% (jaar 1) 0,56% (jaar 5) 

10 mio: 0,28% (jaar 1) 0,42% (jaar 5) 

25 mio: 0,18% (jaar 1) 0,29% (jaar 5) 

Fonds, evenredige doorberekening aan de 

Subfondsen. Indien echter het vermogen van 

het Fonds (AuM) minder bedraagt dan vijf 

miljoen euro (EUR 5.000.000) en de kosten 

voor de Administrateur meer dan 0,5% van 

het vermogen van het Fonds (AuM) zullen 

bedragen, dan zal de Beheerder de kosten 

voor de Administrateur die boven de 0,5% 

uitkomen voor haar rekening nemen. 
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Transactiekosten p.m. Subfonds, met dien verstande dat de 

transactiekosten die verband houden met het 

vermeerderen of verminderen van de 

beleggingen bij toe- of uittreding van een 

Participant, zullen worden voldaan uit de 

administratiekosten die bij individuele 

Participanten in rekening worden gebracht en 

ten goede zullen komen aan het Subfonds. 

Andere operationele kosten p.m. Fonds, evenredige doorberekening aan de 

Subfondsen 

 

HISTORISCHE RESULTATEN 

Indien beschikbaar zal een overzicht van de historische resultaten van het Finodex Options Fund aan 

de Participanten worden meegedeeld. Relevante gegevens worden opgenomen in de maandelijkse 

factsheets. 
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BIJLAGE 2: FONDSVOORWAARDEN  



FINODEX FUND
FONDSVOORWAARDEN

6 juni 2022
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VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN HET FINODEX 
FUND 

De ondergetekenden: 

1. Finodex Funds B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Huizen, met adres 

Huizermaatweg 19, 1273 NA, handelsregisternummer 85989622;  

en 

 

2. Stichting Legal Owner Finodex Funds, een stichting, statutair gevestigd in Huizen, met adres 

Huizermaatweg 19, 1273 NA, handelsregisternummer 86009389; 

komen overeen als volgt:    

de voorwaarden waaronder vermogen onder de naam Finodex Fund ter collectieve belegging ten titel 

van beheer wordt verkregen luiden als volgt: 

 

1 DEFINITIES 

1.1 Begrippen 

In deze voorwaarden van beheer en bewaring (de Fondsvoorwaarden) wordt verstaan onder:  

 

AIFM Richtlijn:  Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG 

en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) 

nr. 1095/2010 en daarop gebaseerde regelgeving  

 

Administrateur:  degene aan wie de Beheerder de administratie van het Fonds heeft 

uitbesteed, zijnde IQ EQ Financial Services B.V., dan wel een andere 

entiteit aan wie de administratie van tijd tot tijd wordt uitbesteed 

 

AFM: de Autoriteit Financiële Markten 

 

Beheerder:  degene die belast is met het beheer van het Fonds, te weten Finodex 

Funds B.V., dan wel diens rechtsopvolger of enige andere entiteit die 

nadien belast wordt met het beheer van het Fonds 

 

Bijlage: een bijlage bij het IM 
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DNB: De Nederlandsche Bank 

 

Fonds:  het fonds onder de naam Finodex Fund, vormgegeven als een fonds 

voor gemene rekening met paraplustructuur en aldus onderverdeeld in 

Subfondsen, waarin ter collectieve belegging financiële instrumenten, 

gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de 

Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen 

 

Fondsvermogen: het totale vermogen van ieder afzonderlijk Subfonds, zijnde alle 

vermogensbestanddelen die overeenkomstig deze 

Fondsvoorwaarden ten behoeve van Participanten worden gehouden 

door de Juridisch Eigenaar, verminderd met de verplichtingen van een 

Subfonds welke door de Beheerder met inachtneming van deze 

voorwaarden zijn aangegaan 

  

Fondsvoorwaarden:   de onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring 

 

Handelsdag:  iedere dag waarop uitgifte en inkoop van Participaties in een Subfonds 

mogelijk is, zijnde de eerste (1e) Werkdag van iedere kalendermaand  

 

IM: de meest recente versie van het informatiememorandum van het 

Fonds, inclusief bijlagen 

 

Inschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een belegger bij de 

Beheerder voor het aanmaken van een account (via de Website) en 

voor de uitgifte van Participaties  

 

Juridisch Eigenaar:  de juridisch eigenaar van de activa van het Fonds, te weten Stichting 

Legal Owner Finodex Funds 

 

Klasse: een door de Beheerder naar eigen inzicht geïntroduceerd 

administratief afgescheiden gedeelte van een Subfonds met gelijke 

rechten en verplichtingen en dezelfde aanspraak tot het 

Fondsvermogen, maar waarbij wordt gedifferentieerd in bepaalde 

kenmerken, waaronder (maar niet beperkt tot) identiteit van de 

belegger, kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor 

uitgifte en inkoop 

 

NAV: de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag, zijnde de som van de waarde van de tot het 

Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds 

behorende verplichtingen uitgedrukt in euro en afgerond tot vier (4) 

cijfers achter de komma 

 

NAV per Participatie:  de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag gedeeld door het aantal uitstaande Participaties van 

het Subfonds op de Waarderingsdag, uitgedrukt in euro en afgerond 

tot vier (4) cijfers achter de komma 

 

Participant:  de houder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van één of meer 

Participaties in een Subfonds  
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Participantenvergadering:  het orgaan binnen het Fonds gevormd door alle Participanten in het 

Fonds gevormd door alle Participanten van de tot het Fonds 

behorende Subfondsen 

 

Participaties:  de evenredige delen waarin de aanspraken van de Participanten tot 

het vermogen van een Subfonds zijn verdeeld, te berekenen in euro  

 

Raad van Advies:  de Raad van Advies (indien van toepassing) ingesteld ter discretie van 

de Beheerder op het niveau van het (Sub)Fonds 

 

Serie: alle Participaties die voor administratiedoeleinden als serie zijn 

uitgegeven op dezelfde Handelsdag 

 

Subfonds:     een apart geadministreerd gedeelte van het (vermogen van het) Fonds 

 

Subfonds Kenmerken: de kenmerken van een Subfonds die voorafgaand aan de introductie 

van een Subfonds door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn 

vastgesteld en als Bijlage onderdeel van het IM uitmaken 

 

Transactieprijs:  de NAV per Participatie op de Waarderingsdag voorafgaand aan de 

Handelsdag waarop de Participatie wordt uitgegeven 

 

Totale Transactieprijs: de Transactieprijs vermenigvuldigd met het aantal uit te geven 

Participaties 

 

Uitbreidingsformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een (bestaande) 

Participant bij de Beheerder voor uitgifte van (extra) Participaties via 

het account op de Website  

 

Uitschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een Participant bij de 

Beheerder voor inkoop van Participaties via het account op de Website  

 

Waarderingsdag: iedere dag waarop de NAV (van een Subfonds) en de NAV per 

Participatie wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 11, 

zijnde de laatste Werkdag voor een Handelsdag 

 

Website:      de website van de Beheerder, zijnde www.finodex.fund 

 

Werkdag:  iedere dag waarop Euronext Amsterdam geopend is en/of de voor één 

of meer Subfondsen, naar het oordeel van de Beheerder, relevante 

gereglementeerde markt(en) of andere markt(en) in financiële 

instrumenten geopend zijn voor het verrichten van transacties; 

 

Wft:       de Wet op het financieel toezicht 

 

Wwft:     de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

 
  

https://finodex.fund/
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1.2 De in lid 1 gedefinieerde begrippen worden in deze Fondsvoorwaarden zowel in meervouds- 

als in enkelvoudsvorm gebruikt.  

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn verwijzingen naar ‘artikelen’ verwijzingen naar 

artikelen van deze Fondsvoorwaarden. 

1.4 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor het leesgemak en beïnvloeden op geen enkele 

wijze de interpretatie van artikelen.   

2 NAAM, DUUR 

2.1 Het Fonds draagt de naam Finodex Fund. 

2.2 Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd. 

2.3 Het Fonds wordt geacht te zijn gevestigd ten kantore van de Beheerder.  

3 AARD, DOEL, KWALITEITSEIS 

3.1 Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met paraplustructuur. Het 

Fonds is geen rechtspersoon, maar een contractuele regeling sui generis, neergelegd in deze 

Fondsvoorwaarden, tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten 

(afzonderlijk).   

3.2 Het Fonds is beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft. De Beheerder is vrijgesteld van de 

vergunningplicht ingevolge artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft. Deze vrijstelling wordt het AIFMD-

registratieregime genoemd. De Beheerder en het Fonds zijn (slechts) geregistreerd bij de AFM 

onder het AIFMD-registratieregime. Zij zijn niet onderhevig aan goedkeuring en staan niet onder 

(doorlopend) toezicht van de AFM en DNB.  

3.3 Het Fonds is een vermogen, onderverdeeld in Subfondsen, waarin ter collectieve belegging 

gevraagde of verkregen financiële instrumenten, gelden of andere goederen zijn opgenomen, 

teneinde de Participanten in de opbrengst te doen delen. Het beleggingsbeleid van het Fonds 

wordt omschreven in het IM en per Subfonds in de Subfonds Kenmerken. 

3.4 Het Fonds is of beoogt te zijn een fiscaal transparant besloten fonds voor gemene rekening dat 

niet belastingplichtig is in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.  

3.5 Het beheer van het Fonds en de bewaring van de activa van het Fonds geschieden onder deze 

Fondsvoorwaarden. 

3.6 Deze Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de 

Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten (afzonderlijk) die ontstaat door uitvoering van 

het door de Participant ondertekende Inschrijfformulier. Daarnaast zijn deze Fondsvoorwaarden 

van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Het 

accepteren van deze Fondsvoorwaarden, het invullen van het Inschrijfformulier en hetgeen ter 

uitvoering daarvan geschiedt beoogt dan wel creëert geen samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en een Participant en doet geen rechten en 

verplichtingen ontstaan tussen Participanten onderling. 
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3.7 Het Fonds, de Fondsvoorwaarden en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, vormen geen 

maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap naar Nederlands recht 

en beogen niet (anderszins) een samenwerking tussen de Participanten. 

3.8 De Participaties in een Subfonds kunnen in Klassen worden ingedeeld. De Beheerder kan naar 

eigen inzicht een Klasse van Participaties introduceren en daarbij differentiëren in kenmerken 

zoals (zonder beperking) identiteit van de belegger, kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de 

procedure voor uitgifte en inkoop. De kenmerken van een Klasse (indien van toepassing) staan 

vermeld in de Subfonds Kenmerken.  

4 BELEGGINGSDOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN 
RESTRICTIES 

4.1 Finodex Fund heeft tot doel het per Subfonds afzonderlijk, voor rekening en risico van de 

Participanten, collectief beleggen van vermogen in (i) financiële instrumenten; (ii) van financiele 

instrumenten afgeleide producten en (iii) andere vermogenswaarden, alsmede het doen 

bewaren en administreren van het belegde vermogen en al hetgeen met het voorgaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

4.2 Ieder Subfonds kent een eigen beleggingsdoelstelling- en beleid en eigen beleggingsrestricties 

en - als gevolg daarvan – een eigen risicoprofiel en koersvorming. Ook kunnen de kosten per 

Subfonds verschillend zijn. De kenmerken van ieder Subfonds worden, voorafgaand aan de 

introductie daarvan, nader bepaald in de Subfonds Kenmerken (als onderdeel van het IM).  

4.3 De niet belegde activa die behoren tot een Subfonds zullen worden aangehouden op één of 

meer rekeningen op naam van de Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Subfonds bij één of 

meer in de Europese Unie gevestigde banken die door de Beheerder worden aangewezen. 

4.4 De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zullen ten laste van een Fondsvermogen geen 

garantiestellingen of borgtochten aangaan.  

5 BEWARING 

5.1 De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende van alle activa die tot het (Sub)Fonds 

behoren. De Juridisch Eigenaar houdt daartoe rekeningen aan op eigen naam.   

5.2 Alle activa die deel uitmaken van het (Sub)Fonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van 

beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. De Juridisch 

Eigenaar treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de Participanten met 

inachtneming van de principes van het (Sub)Fonds. 

5.3 Verplichtingen die tot het (Sub)Fonds (gaan) behoren, zijn respectievelijk worden aangegaan 

op naam van de Juridisch Eigenaar, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Juridisch 

Eigenaar optreedt in zijn hoedanigheid van Juridisch Eigenaar van het (Sub)Fonds. De 

verplichtingen worden door de Juridisch Eigenaar aangegaan namens het (Sub)Fonds voor 

rekening en risico van de Participanten. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet 

vertegenwoordigen.  

5.4 De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden 

schade, voor zover die schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming 
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die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van 

de Juridisch Eigenaar. De Juridisch Eigenaar is niet aansprakelijk jegens de Participanten voor 

door hen geleden schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een derde partij.  

6 BEHEER, BELEGGINGEN EN OVERIGE HANDELINGEN 

6.1 De Beheerder is belast met het beheer van het (Sub)Fonds. Onder het beheer van het 

(Sub)Fonds is begrepen het beleggen van de activa van het (Sub)Fonds, het aangaan van 

verplichtingen ten laste van het (Sub)Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten 

aanzien van het (Sub)Fonds, alles met inachtneming van hetgeen in deze Fondsvoorwaarden 

en het IM is bepaald.  

6.2 De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij een volmacht met recht van substitutie aan de Beheerder 

voor het verrichten van rechtshandelingen verband houdende met het beheren van het 

(Sub)Fonds, met inachtneming van het beleggingsbeleid zoals bepaald in het IM en met 

hetgeen in deze Fondsvoorwaarden is bepaald. Handelingen waartoe de volmacht zich niet 

uitstrekt, komen niet ten laste van het (Sub)Fonds. 

6.3 De Beheerder treedt bij het beheren uitsluitend op in het belang van de Participanten met 

inachtneming van de principes van het (Sub)Fonds.  

6.4 Het beheer en de administratie van het (Sub)Fonds zal worden verricht ten behoeve van het 

Fonds, voor rekening en risico van de Participanten. De Beheerder kan de Participanten niet 

vertegenwoordigen. 

6.5 De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden 

schade, voor zover de schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming 

die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van 

de Beheerder. Uitsluitend de Juridisch Eigenaar kan een vordering jegens de Beheerder 

instellen ter vergoeding van de hiervoor bedoelde schade. De Beheerder is niet aansprakelijk 

jegens de Participanten voor door hen geleden schade die het gevolg is van het handelen of 

nalaten van een derde partij of die het gevolg is van het handelen of nalaten van de Beheerder 

voortvloeiend uit het vertrouwen van de Beheerder op enige verklaring of garantie van een 

Participant.  

6.6 De Beheerder kan zijn taken in het kader van het beheer van het (Sub)Fonds geheel of 

gedeeltelijk aan derden delegeren. De kosten voor de werkzaamheden van eventuele derden 

zullen worden omschreven in het IM en/of de Subfonds Kenmerken.  

7 RAAD VAN ADVIES 

7.1 De Beheerder kan, naar eigen inzicht, besluiten tot het instellen van een Raad van Advies op 

het niveau van het (Sub)Fonds.   

8 HET FONDS, SUBFONDSEN 

8.1 Het (vermogen van het) Fonds wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, 

door opbrengsten van activa die behoren tot het Fonds, door vorming en toeneming van de 

schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en 

reserveringen. 
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8.2 Het Fonds is verdeeld in een of meer Subfondsen, waarin afzonderlijk kan worden belegd door 

Participanten. Voor elk Subfonds wordt een aparte administratie gevoerd zodat onder andere 

alle aan een Subfonds toe te rekenen activa en passiva alsmede opbrengsten en kosten per 

Subfonds kunnen worden verantwoord.  

8.3 Met inachtneming van artikel 8.2 komen de beleggingen van een Subfonds uitsluitend voor 

rekening en risico van de Participanten van het betreffende Subfonds. Uitkeringen ten laste van 

een Subfonds kunnen uitsluitend plaatsvinden op de Participaties van het betreffende 

Subfonds.  

8.4 De Beheerder besluit tot introductie van een Subfonds. Voorafgaand aan die introductie stellen 

de Beheerder en de Juridisch Eigenaar de nadere specificaties voor dat Subfonds vast, 

waaronder begrepen het beleggingsbeleid, en leggen deze vast in de desbetreffende Subfonds 

Kenmerken. In geval van tegenstrijdigheid tussen het IM, waaronder begrepen deze 

Fondsvoorwaarden, en de Subfonds Kenmerken van een Subfonds prevaleren de Subfonds 

Kenmerken. 

9 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTICIPANTEN 

9.1 Het Fonds geeft voor ieder Subfonds een apart soort Participaties uit. De Participanten zijn 

economisch tot het Subfonds gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties dat een 

Participant houdt. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 komen, in de verhouding bedoeld 

in de vorige zin, alle voor- en nadelen, die economisch aan het Subfonds zijn verbonden, ten 

gunste respectievelijk ten laste van de Participanten. 

9.2 Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Juridisch 

Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het Subfonds dan tot het bedrag dat in het 

Subfonds is ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties die door een Participant worden 

gehouden. 

9.3 Iedere geïnteresseerde belegger zal (elektronisch) een kopie van deze Fondsvoorwaarden 

ontvangen. Door uitvoering van het door een belegger ondertekende Inschrijfformulier wordt de 

Belegger Participant in een Subfonds en is een Participant gebonden aan deze 

Fondsvoorwaarden en het IM.  

10 PARTICIPATIES 

10.1 Elke Participatie vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen van het Subfonds zoals 

omschreven in het IM. De Participaties luiden op naam. Er worden geen verhandelbare 

participatiebewijzen afgegeven. Onder Participaties worden mede begrepen fracties van 

Participaties, uitgedrukt tot vier (4) cijfers achter de komma.  

10.2 Verkrijging van Participaties geschiedt door inschrijving in het register dat wordt gehouden door 

de Beheerder. Iedere inschrijving omvat: 

• naam, adres en details van de bankrekening van de Participant; 

• cliëntidentificatie documenten (inclusief de zetel van de Participant, fiscale 

woonplaats (volgens de Common Reporting Standards), daadwerkelijke 

verblijfplaats en FATCA-status (en de status van iedere uiteindelijk 

belanghebbende)); en 

• het aantal Participaties per Participant onder vermelding van de datum van 
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verkrijging van de Participaties en het bedrag of de waarde van hetgeen dat in het 

Subfonds is ingebracht als tegenprestatie voor een Participatie.  

 

10.3 Een Participant is verplicht om de in artikel 10.2 genoemde informatie te verstrekken, zodat de 

Beheerder de juistheid van de informatie (opnieuw) kan vaststellen en kan beoordelen of 

Participaties kunnen worden uitgegeven aan de Participant.  

10.4 Een Participant zal iedere wijziging in de hiervoor in artikel 10.2 genoemde gegevens 

onmiddellijk schriftelijk aan de Beheerder doorgeven. De Beheerder zal de wijziging 

dienovereenkomstig doorvoeren binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de wijziging en 

de Participant een bevestiging sturen.  

10.5 De Beheerder mag vertrouwen op de juistheid van de informatie zoals verstrekt door een 

Participant voor opname in het register. De informatie in het register ten aanzien van de 

Participant en diens gerechtigdheid tot de Participaties strekt tot sluitend bewijs, behoudens 

door de Participant te leveren schriftelijk tegenbewijs. De Beheerder is niet gebonden aan een 

wijziging in informatie die niet aan de Beheerder is medegedeeld conform artikel 10.4 en 

accepteert geen economische gerechtigdheid tot Participaties in een Subfonds van een 

persoon anders dan de Participant wiens gegevens in het register staan ingeschreven. 

10.6 Op schriftelijk verzoek van een Participant zal de Beheerder zo spoedig mogelijk na de 

eerstvolgende Waarderingsdag een uittreksel van het register van Participanten toesturen, 

maar uitsluitend voor zover het de eigen inschrijving van de Participant betreft. 

10.7 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 10 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

11 VASTSTELLING VAN DE WAARDE VAN HET SUBFONDS EN 
DE WAARDE VAN EEN PARTICIPATIE 

11.1 De Beheerder stelt op elke Waarderingsdag de NAV van een Subfonds en de NAV per 

Participatie vast. 

11.2 Iedere laatste Werkdag van een kalendermaand zal een Waarderingsdag zijn. De Beheerder 

kan naar eigen inzicht of op verzoek van een Participant andere dagen aanwijzen als 

Waarderingsdag.   

11.3 De NAV per Subfonds en de NAV per Participatie zullen binnen acht (8) kalenderdagen na de 

Waarderingsdag worden berekend.  

11.4 De waarde van de vermogensbestanddelen die tot een Subfonds behoren, wordt vastgesteld 

met inachtneming van de waarderingsmethoden die in het IM en de Subfonds Kenmerken zijn 

omschreven. 

11.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 kan de Beheerder in de navolgende gevallen de 

NAV van een Subfonds en de NAV per Participatie, en daarmee de uitgifte en inkoop van 

Participaties, tijdelijk opschorten:  

a) indien gedurende een periode waarin een belangrijke effectenbeurs, valutamarkt of een 

andere markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van een Subfonds 
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genoteerd staat of regelmatig verhandeld wordt, gesloten is, met uitzondering van de 

gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende een periode waarin de handel onderworpen 

is aan belangrijke beperkingen of is opgeschort; 

b) indien een of meer voor de vaststelling van de NAV van (een Participatie in) een 

Subfonds relevante transacties in financiële instrumenten is stilgelegd c.q. opgeschort 

c.q. aan zodanige beperkingen zijn onderworpen dat de NAV van (een Participatie in) 

het Subfonds niet kan worden vastgesteld; 

c) indien een storing plaatsvindt in de communicatiemiddelen die normaliter worden 

gebruikt om de prijs te bepalen van enige belegging van een Subfonds;  

d) indien politieke, economische, militaire, monetaire of sociale ontwikkelingen of enig 

geval van overmacht dat zich buiten de verantwoordelijkheid of de wil van de Beheerder 

voordoet, het onmogelijk maken een belangrijk deel van de beleggingen te waarderen 

of hierover op een redelijk en normale wijze te beschikken, zonder de belangen van de 

Participanten ernstig te schaden; 

e) indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot een 

Subfonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan 

worden bepaald; 

f) indien een besluit tot opheffing of ontbinding van een Subfonds is genomen; of 

g) indien dit noodzakelijk is om de algemene belangen van de betrokken Participanten 

veilig te stellen. 

11.6 Indien de Beheerder de NAV (per Participatie) niet kan vaststellen, zullen de Participanten 

worden geïnformeerd op de wijze als bepaald in artikel 16. 

11.7 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 11 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

12 UITGIFTE VAN PARTICIPATIES 

12.1 De Beheerder mag naar eigen inzicht, maar niettegenstaande de overige bepalingen van deze 

Fondsvoorwaarden, besluiten tot uitgifte van nieuwe Participaties of besluiten tot het tijdelijk of 

definitief stoppen met uitgifte van Participaties.     

12.2 De uitgifteprijs van een Participatie is gelijk aan de Transactieprijs. De Beheerder bepaalt de 

Totale Transactieprijs die verschuldigd is door degene die heeft ingeschreven en de verdere 

voorwaarden van de uitgifte. Het minimum deelnamebedrag en het minimumbedrag van 

vervolgstortingen kunnen per Subfonds en Klasse (indien van toepassing) verschillen en 

worden gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. Het minimum deelnamebedrag zal altijd een 

bedrag betreffen van ten minste honderdduizend euro (EUR 100.000), met uitzondering van 

een Klasse voor werknemers van de Beheerder of personen die op basis van een andere 

constructie werkzaamheden verrichten voor de Beheerder (een zogenaamde “Medewerkers 

Klasse"). In een dergelijke Klasse zal deelname mogelijk zijn voor een bedrag van minder dan 

honderdduizend euro (EUR 100.000). 

12.3 Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te worden ingediend 

via een volledig ingevuld Inschrijfformulier of, in geval van een bestaande Participant, een 

Uitbreidingsformulier. In het Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier zal onder andere de 

Totale Transactieprijs worden ingevuld waarvoor uitgifte wordt verzocht.  
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12.4 De Beheerder mag naar eigen inzicht besluiten tot het weigeren of slechts gedeeltelijk 

accepteren van een verzoek tot uitgifte. De Beheerder kan de uitgifte van Participaties onder 

meer weigeren in het geval de (verplichtingen uit de) Wwft en Sanctiewet dit vereisen. 

12.5 Uitgifte van Participaties vindt uitsluitend plaats op Handelsdagen, zijnde (in beginsel) de eerste 

Werkdag van iedere kalendermaand. Een Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier dient de 

Beheerder en de Administrateur niet later dan acht (8) kalenderdagen voorafgaand aan de 

gewenste Handelsdag te bereiken. Een Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier dient het 

bedrag in euro te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Betaling van de Totale 

Transactieprijs wordt ontvangen in euro op de rekening van de Juridisch Eigenaar uiterlijk op 

de vierde (4e) kalenderdag voorafgaand aan de relevante Handelsdag. De Beheerder kan, naar 

eigen inzicht, besluiten om de termijnen als bedoeld in dit artikel 12.5 te verkorten.  

12.6 De Beheerder kan verdere voorwaarden stellen in het IM of de Subfonds Kenmerken voor 

uitgifte van Participaties. Participaties zullen alleen worden uitgegeven als het bedrag waarvoor 

uitgifte wordt verzocht door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Fonds is ontvangen 

binnen de termijn zoals bepaald door de Beheerder. Het aantal uit te geven Participaties wordt 

berekend door de Totale Transactieprijs te delen door de NAV per Participatie vastgesteld op 

de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Handelsdag, vermeerderd met 

transactiekosten als bedoeld in artikel 12.7. Tenzij anders geïnstrueerd door een (potentiële) 

Participant, zal – ingeval het bedrag en/of het verzoek tot uitgifte van Participaties niet tijdig is 

ontvangen – de transactie worden uitgevoerd op de volgende Handelsdag waarop uitgifte 

mogelijk is. Het Subfonds zal geen rente betalen aan (potentiële) Participanten over reeds 

ontvangen bedragen.  

12.7 De hoogte van de transactiekosten is vermeld in het IM en de Subfonds Kenmerken. De 

transactiekosten worden door een Subfonds in rekening gebracht ter dekking van kosten die 

een Subfonds maakt voor het verrichten van beleggingstransacties die gepaard gaan met de 

toetreding van een Participant. De Beheerder is bevoegd de transactiekosten aan te passen 

met inachtneming van artikel 21.   

12.8 In de in artikel 11.5 vermelde omstandigheden en in het geval van een omstandigheid die dat – 

uitsluitend naar de mening van de Beheerder – rechtvaardigt, kan de Beheerder de uitgifte van 

Participaties opschorten. De Beheerder zal de (potentiële) Participanten binnen redelijke termijn 

op de hoogte brengen van het besluit tot opschorting op de wijze als bepaald in artikel 16. 

12.9 Uitgifte van Participaties heeft plaats door de Beheerder als gevolmachtigde van de Juridisch 

Eigenaar. Participaties worden toegewezen door opname daarvan in het register van 

Participanten door de Beheerder.  

13 OVERDRACHT VAN PARTICIPATIES 

13.1 Participaties kunnen uitsluitend aan de Juridisch Eigenaar (handelend voor rekening van het 

Fonds) worden overgedragen of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Participaties 

kunnen niet worden bezwaard. Het verbod om buiten de in dit artikel 13.1 opgenomen 

voorwaarden Participaties over te dragen en te bezwaren heeft goederenrechtelijke werking. 

13.2 Participaties kunnen niet overgaan onder algemene titel. Bij een handeling in strijd met dit artikel 

13.2 is de verplichte inkoopregeling van artikel 15 van toepassing. In dit geval werkt de inkoop 

terug tot het moment direct voorafgaand aan een overgang.  
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14 INKOOP VAN PARTICIPATIES 

14.1 Inkoop van Participaties vindt uitsluitend plaats op Handelsdagen, zijnde (in beginsel) de eerste 

Werkdag van iedere kalendermaand. Verzoeken tot inkoop van Participaties dienen schriftelijk 

bij de Beheerder te worden ingediend via een volledig ingevuld Uitschrijfformulier. Het 

Uitschrijfformulier dient de Beheerder en de Administrateur niet later dan op de veertiende (14e) 

kalenderdag van de kalendermaand voorafgaand aan die van de gewenste Handelsdag te 

bereiken. In geval het Uitschrijfformulier later dan de veertiende (14e) kalenderdag van de 

kalendermaand voorafgaand aan die van de gewenste Handelsdag wordt ontvangen, zal de 

transactie worden uitgevoerd op de eerstvolgende Handelsdag waarop inkoop mogelijk is. In 

het Uitschrijfformulier zal onder andere het totaalbedrag worden ingevuld waarvoor inkoop 

wordt verzocht of het aantal in te kopen Participaties en, indien van toepassing, de Klasse van 

Participaties waarvoor inkoop wordt verzocht. Een verzoek tot inkoop van Participaties luidt in 

euro of in aantal Participaties, uitgedrukt tot vier (4) cijfers achter de komma.  

14.2 De Beheerder kan verdere voorwaarden stellen in het IM of de Subfonds Kenmerken voor 

inkoop van Participaties. Het bedrag voor een in te kopen Participatie is gelijk aan de NAV per 

Participatie vastgesteld op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Handelsdag, minus 

de transactiekosten als bedoeld in artikel 14.3. Bij gedeeltelijke inkoop van Participaties geldt 

dat de totale waarde van de (na inkoop) resterende Participaties ten minste honderdduizend 

euro (EUR 100.000) dient te bedragen. Verzoeken tot inkoop zullen worden afgewezen indien 

de inkoop van Participaties ertoe zou leiden dat een Participant Participaties zou houden met 

een totale waarde van minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000). Dit is niet van 

toepassing op een eventuele Medewerkers Klasse, omdat deelname in die Klasse voor een 

bedrag minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000) mogelijk zal zijn. Het minimumbedrag 

van onttrekkingen kan per Subfonds en Klasse (indien van toepassing) verschillen en wordt 

gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. 

14.3 De hoogte van de transactiekosten is vermeld in het IM en de Subfonds Kenmerken. De 

transactiekosten worden door een Subfonds in rekening gebracht ter dekking van kosten die 

een Subfonds maakt voor het verrichten van beleggingstransacties die gepaard gaan met de 

uittreding van een Participant (en aldus met de inkoop van Participaties door een Subfonds). 

De Beheerder is bevoegd de transactiekosten aan te passen met inachtneming van artikel 21.   

14.4 De Beheerder zal het bedrag waarvoor de Participaties zijn ingekocht als bedoeld in artikel 14.2 

binnen acht (8) kalenderdagen betalen. Betaling vindt plaats op de bankrekening van de 

Participant, zoals opgenomen het register van Participanten.  

14.5 De artikelen 12.4, 12.8 en 12.9 zijn van overeenkomstige toepassing op de inkoop van 

Participaties.   

14.6 Na ontbinding van het Fonds vindt geen verkrijging van Participaties door de Juridisch Eigenaar 

meer plaats. De Participaties vervallen door verkrijging door de Juridisch Eigenaar. 

15 VERPLICHTE INKOOP VAN PARTICIPATIES 

15.1 De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn gerechtigd om deelname in een Subfonds te 

beëindigen door alle (dus niet gedeeltelijk) Participaties in te kopen indien: 

• een Participant is ontbonden, in een toestand verkeert waarin de Participant is 

opgehouden haar schuldeisers te betalen, surseance van betaling aanvraagt of op 
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eigen verzoek dan wel op verzoek van schuldeisers in staat van faillissement wordt 

verklaard; 

• naar het redelijke oordeel van de Beheerder, de fiscale positie van de Juridische 

Eigenaar, het Fonds of een andere Participant negatief is of zal worden beïnvloed als 

gevolg van de fiscale status of positie of enige wijziging daarin van de desbetreffende 

Participant of enige andere omstandigheid die op deze Participant betrekking heeft; 

• om welke reden dan ook de voortzetting van de rechtsverhouding redelijkerwijs niet van 

de Beheerder en/of de Juridische Eigenaar kan worden verwacht. 

 

15.2 Iedere Participant stemt ermee in de Beheerder onmiddellijk in kennis te stellen indien een 

status, positie of verandering zich voordoet of indien de Participant kennis krijgt van enige 

omstandigheid als bedoeld in artikel 15.1. 

15.3 Bij verplichte inkoop als bedoeld in dit artikel 15, zal de Participant een bedrag ontvangen 

vastgesteld door de Beheerder op basis van de NAV per de laatste Waarderingsdag. De 

Beheerder zal het register van Participanten bijwerken direct na effectuering van de verplichte 

inkoop.  

16 OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN 

16.1 Oproepingen van en mededelingen aan Participanten geschieden schriftelijk aan de in het 

register van Participanten vermelde (e-mail)adressen, via de besloten online omgeving van de 

Administrateur of op de website van de Beheerder. Als datum van een oproeping of mededeling 

geldt de datum van verzending door de Beheerder of de Juridisch Eigenaar. 

17 INFORMATIEVERSTREKKING 

17.1 De Beheerder zal de Participanten periodiek informeren via een maandelijkse factsheet en een 

nieuwsbrief per kwartaal op de wijze als bepaald in artikel 16.   

18 BOEKJAAR, VERSLAGLEGGING 

18.1 Het boekjaar van een (Sub)Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Wordt een Subfonds 

gedurende een kalenderjaar geïntroduceerd, dan is het eerste boekjaar vanaf de 

oprichtingsdatum van het Subfonds (de datum van eerste uitgifte) een verkort boekjaar.   

18.2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na het verstrijken van het boekjaar stelt de Beheerder voor 

het Fonds, inclusief de daarvan deel uitmakende Subfondsen, een jaarrekening op van ieder 

Subfonds bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.   

18.3 De jaarrekening als bedoeld in artikel 18.2 is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Latere waarderingen worden verwerkt zonder dat dit de 

waarde die is gebruikt voor uitgifte en inkoop als bedoeld in artikel 11 (negatief) beïnvloedt.  

18.4 De Beheerder zal de jaarrekening als bedoeld in artikel 18.2 aan iedere Participant toesturen in 

overeenstemming met artikel 16. Vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van 

de Participantenvergadering. 

18.5 De Beheerder zal de Participanten, op verzoek en voor zover mogelijk, voorzien van informatie 

voor verslaggevingsdoeleinden (wettelijk of anderszins) door de Participanten. De Beheerder 
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zal de (redelijke) kosten daarvoor in rekening brengen bij de Participant. De Beheerder 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie als verstrekt op grond van dit artikel 18.5.  

18.6 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 18 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

 

19 GEEN UITKERINGEN 

19.1 De winst van het (Sub)Fonds over een boekjaar wordt berekend met inachtneming van het 

bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het (Sub)Fonds keert geen winst uit. Alle 

winsten zullen worden herbelegd. 

20 PARTICIPANTENVERGADERING 

20.1 Het Fonds heeft een Participantenvergadering waartoe alle Participanten en de Beheerder 

toegang hebben. De Participantenvergaderingen worden door de Beheerder bijeengeroepen 

en zullen worden gehouden op een door de Beheerder vast te stellen datum en plaats. 

Participanten kunnen de vergadering bijwonen via conference call.  

20.2 Een oproeping voor een Participantenvergadering geschiedt ten minste vijftien (15) 

kalenderdagen vóór de datum waarop die vergadering plaatsvindt door middel van een 

aankondiging op de Website en/of de besloten online omgeving van de Administrateur en/of 

aan het (e-mail)adres van de Participanten en de Beheerder. De oproeping bevat de agenda, 

dan wel de plaats waar deze agenda verkrijgbaar is, de plaats (of conference call details) waar 

de vergadering plaatsvindt en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden. De 

oproeping zal aangeven dat Participanten die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dit 

uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk dienen te melden. 

20.3 Ingeval een Participant of de Beheerder zich bij schriftelijke volmacht wil doen 

vertegenwoordigen, dan dient deze volmacht uiterlijk bij aanvang van de vergadering 

overhandigd te zijn aan de Beheerder of de door hem aangewezen persoon.  

20.4 Jaarlijks vóór 1 juli wordt een Participantenvergadering gehouden teneinde de resultaten van 

het Fonds te bespreken. De agenda voor de jaarlijkse vergadering bevat in ieder geval de 

volgende onderwerpen: 

a) verslag van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar over de gang van zaken 

betreffende de Subfondsen in het afgelopen boekjaar; 

b) de vaststelling van het jaarverslag; en 

c) verlening van decharge aan de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en de leden van 

de Raad van Advies (indien van toepassing) voor de vervulling van hun taak over het 

desbetreffende boekjaar; 
 

In de jaarlijkse vergadering wordt verder behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 
20.6 op de agenda is geplaatst.   

 

20.5 Indien de Beheerder of Juridisch Eigenaar dit in het belang van de Participanten gewenst acht, 

zal de Beheerder een buitengewone Participantenvergadering bijeenroepen. Bovendien zal de 

Beheerder een buitengewone vergadering bijeenroepen, zodra een of meer Participanten - die 

alleen of gezamenlijk ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties van 
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het Fonds houden - dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de Beheerder 

of Juridisch Eigenaar schriftelijk verzoeken.   

20.6 Een of meer Participanten die alleen of gezamenlijk ten miste twintig procent (20%) van het 

totale aantal Participaties van het Fonds houden, kunnen van de Beheerder verlangen dat 

onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk 

acht (8) kalenderdagen voor de vergadering door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder 

geeft van deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf 

(5) kalenderdagen voor de vergadering. 

20.7 Tenzij deze Fondsvoorwaarden anders bepalen, is de Participantenvergadering informatief en 

wordt aan de Participantenvergadering geen initiatiefrecht, vetorecht, goedkeurings- of 

instemmingsrecht verleend. 

20.8 Iedere Participant heeft het recht op het bijwonen van Participantenvergaderingen, het woord 

te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Ook de Beheerder heeft het recht om 

Participantenvergaderingen bij te wonen, daar het woord te voeren en het stemrecht uit te 

oefenen. In de Participantenvergadering heeft iedere Participant (ongeacht het aantal door hem 

gehouden Participaties) één stem. De Beheerder heeft geen stemrecht.  

20.9 De Beheerder wijst een voorzitter van de vergadering aan. De voorzitter wijst een notulist aan 

en bepaalt de wijze van stemming. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 

door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door 

een volgende vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 

20.10 Alle besluiten, behalve besluiten waarvoor anders is bepaald in deze Fondsvoorwaarden, 

worden met volstrekte meerderheid genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van 

alle Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, maar 

de wel aanwezige en/of vertegenwoordigde Participanten het voorstel steunen, dan kan een 

nieuwe vergadering (met inachtneming van de formaliteiten) worden bijeengeroepen waarin het 

besluit met volstrekte meerderheid kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze 

vergadering vertegenwoordigd aantal Participanten.  

20.11 Alle besluiten van de Participantenvergadering zijn bindend voor alle Participanten. Ongeldige 

stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De voorzitter beslist 

ingeval van geschillen omtrent het stemmen.   

20.12 De Juridisch Eigenaar en de leden van de Raad van Advies (indien van toepassing) kunnen 

worden uitgenodigd om de Participantenvergaderingen bij te wonen en hebben het recht in de 

vergadering het woord te voeren. Een accountant (indien van toepassing) kan door de 

Beheerder of de Juridisch Eigenaar tot het bijwonen van de Participantenvergadering worden 

uitgenodigd. De Beheerder kan derde partijen uitnodigen tot het bijwonen van de 

Participantenvergadering en deze partijen het recht geven het woord te voeren.  

20.13 Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de vergadering niet in acht zijn 

genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle Participanten ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid. 

20.14 De Participanten kunnen elk besluit dat zij ter vergadering nemen, ook buiten vergadering 

nemen met uitzondering van een besluit tot ontslag van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar 

en met uitzondering van een besluit tot ontbinding en vereffening van het Fonds of een 
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Subfonds. Een buiten vergadering genomen besluit is slechts geldig, indien de stemgerechtigde 

Participanten zich schriftelijk met de vereiste meerderheid voor het betreffende besluit hebben   

uitgelaten. 

20.15 De Beheerder kan een vergadering van Participanten in een Subfonds bijeenroepen. Op een 

dergelijke vergadering is het bepaalde in dit artikel 20 van toepassing.  

21 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

21.1 Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden en het IM kunnen uitsluitend worden aangebracht door 

de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gezamenlijk. 

21.2 De Beheerder maakt een voorstel tot wijziging van de Fondsvoorwaarden en/of het IM (inclusief 

toelichting) bekend overeenkomstig artikel 16. Materiële wijzigingen worden pas van kracht één 

maand na de bekendmaking van de wijziging.  Een materiële wijziging betreft een wijziging 

waardoor rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd, een wijziging 

waardoor lasten aan Participanten worden opgelegd of een wijziging in het beleggingsbeleid 

van een Subfonds.  Bestaande Participanten kunnen tot de eerstvolgende Handelsdag onder 

de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden. Andere wijzigingen zullen direct van 

kracht zijn, tenzij door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar anders wordt besloten.   

21.3 De Beheerder zal de Participanten zo snel als redelijkerwijs mogelijk voorzien van de gewijzigde 

versie van de Fondsvoorwaarden en/of het IM. 

22 DEFUNGEREN EN VERVANGING VAN DE BEHEERDER EN DE 
JURIDISCH EIGENAAR 

22.1 De Beheerder of de Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren: 

a) op het tijdstip van ontbinding; 

b) door vrijwillig terugtreden; 

c) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer 

over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van 

betaling; 

d) door ontslag door de Participantenvergadering in geval de Beheerder respectievelijk 

de Juridisch Eigenaar volgens een gerechtelijke bindende uitspraak heeft gehandeld 

met grove schuld of sprake is van een tekortkoming die te wijten is aan opzet, aan 

opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid. 

 

22.2 Een besluit tot ontslag van de Beheerder of Juridisch Eigenaar als bedoeld in artikel 22.1 sub 

(d) wordt genomen door de Participantenvergadering bij volstrekte meerderheid in een 

vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle Participanten aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de regeling van artikel 20.10. 

22.3 Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie op grond van het in artikel 22.1 

bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier (4) weken nadat dit is gebleken door een of 

meer van de Participanten een Participantenvergadering worden bijeengeroepen en gehouden 

ter benoeming van een opvolgend beheerder of juridisch eigenaar. In deze vergadering kan een 

besluit tot benoeming van een nieuwe beheerder of juridisch eigenaar worden genomen op 

basis van een volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) 
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van alle Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, 

geldt de regeling van artikel 20.10. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling 

gedaan conform artikel 16. 

22.4 Terugtreding of ontslag van de Juridisch Eigenaar zal niet van kracht zijn voordat de benoeming 

van een opvolgend juridisch eigenaar, al dan niet op tijdelijke basis, van kracht is geworden.  

22.5 De Beheerder kan een besluit van de Participantenvergadering tot ontslag van de Juridische 

Eigenaar herroepen, mits hij onverwijld zorg draagt voor de vervanging van alle bestuursleden 

van de Juridische Eigenaar met goedkeuring van de Participantenvergadering op basis van een 

volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle 

Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de 

regeling van artikel 20.10. 

22.6 Indien de Juridisch Eigenaar om welke reden dan ook besluit terug te treden, terwijl geen 

opvolgend juridisch eigenaar is benoemd door de Participantenvergadering, zal de Beheerder 

bevoegd zijn om een interim juridisch eigenaar te benoemen totdat een nieuwe juridisch 

eigenaar is benoemd door de Participantenvergadering. De Beheerder zal binnen drie (3) 

maanden nadat hij een interim juridisch eigenaar heeft benoemd, een Participantenvergadering 

bijeenroepen om een permanente (nieuwe) juridisch eigenaar te benoemen.  

22.7 De Beheerder zal per het tijdstip van zijn defungeren verplicht zijn om terug te treden als 

statutair bestuurder van de Juridisch Eigenaar en is gehouden om mee te werken aan de 

benoeming van een opvolgend beheerder, alsook aan de benoeming van de door de opvolgend 

beheerder aan te wijzen perso(o)n(en), als opvolgend statutair bestuurder(s) van de Juridisch 

Eigenaar. Indien noodzakelijk zal de Beheerder daartoe meewerken aan en zorgdragen voor 

een daartoe benodigde wijziging van de statuten van de Juridisch Eigenaar. 

22.8 Indien niet binnen tien (10) weken nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch Eigenaar 

zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juridisch Eigenaar is benoemd, 

is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, tenzij 

de Participantenvergadering besluit tot verlenging van de bedoelde termijn. 

23 ONTBINDING EN VEREFFENING 

23.1 Een besluit tot ontbinding van het Fonds of een Subfonds wordt genomen door de Beheerder 

na voorafgaande goedkeuring door de Participantenvergadering. Het besluit van de 

Participantenvergadering wordt genomen met een volstrekte meerderheid in een vergadering 

waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle Participantenaanwezig of vertegenwoordigd is. 

Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de regeling van artikel 20.10.  

23.2 Een besluit tot liquidatie van het Fonds of een Subfonds wordt onverwijld bekend gemaakt aan 

de Participanten op de wijze zoals vermeld in artikel 16. De vereffening geschiedt door de 

Beheerder. De voorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. 

23.3 Bij vereffening van het Fonds of een Subfonds wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten 

uitgekeerd in de verhouding van het aantal Participaties dat door een dergelijke Participant 

wordt gehouden, waardoor die Participaties vervallen. Eerst na het afleggen van de in artikel 

23.4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden 

overgegaan. 
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23.4 De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring 

van de accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de 

Participantenvergadering strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot 

decharge van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de leden van de Raad van Advies (indien 

van toepassing). 

24 VRIJWARING 

24.1 De Juridisch Eigenaar, de Beheerder, de Administrateur en hun respectievelijke (voormalige) 

directeuren, werknemers en adviseurs (in dit artikel 24 ieder aangeduid als een "Gevrijwaard 

Persoon"), zullen worden gevrijwaard uit het vermogen van het Fonds tegen alle 

aansprakelijkheden, acties, procedures en claims die jegens de Gevrijwaard Persoon worden 

ingesteld of dreigen te worden ingesteld en tegen alle kosten, eisen of uitgaven die door de 

Gevrijwaard Persoon zijn gemaakt of dreigen te worden gemaakt als gevolg van of in verband 

met de hoedanigheid of voormalige hoedanigheid van de Gevrijwaard Persoon bij de 

uitoefening van bevoegdheden, het verlenen van diensten of het verrichten of nalaten van enige 

activiteiten namens of met betrekking tot het Fonds of een Subfonds in het kader van deze 

Fondsvoorwaarden, met dien verstande echter dat geen enkel Gevrijwaard Persoon aldus zal 

worden gevrijwaard met betrekking tot enige aangelegenheid die het gevolg is van zijn grove 

schuld of van een tekortkoming die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste 

roekeloosheid of grove nalatigheid. 

24.2 Indien een Gevrijwaard Persoon in enige hoedanigheid betrokken raakt bij een actie, procedure 

of onderzoek in verband met een aangelegenheid die voortvloeit uit of verband houdt met de 

diensten die de Gevrijwaard Persoon aan het Fonds of een Subfonds heeft verleend, zal de 

Gevrijwaard Persoon uit het vermogen van het Fonds worden vergoed voor zijn redelijke 

gemaakte juridische en andere kosten (met inbegrip van de kosten van onderzoek en 

voorbereiding), onder de voorwaarde dat de Gevrijwaard Persoon de Beheerder een 

schriftelijke toezegging verstrekt om het bedrag van deze vergoede kosten onverwijld 

terugbetaalt in geval mocht blijken dat er geen recht op vrijwaring ingevolge dit artikel 24.2 

bestaat.  

24.3 De rechten van de Gevrijwaarde Personen om schadeloos gesteld te worden in 

overeenstemming met dit artikel 24 zullen voortduren na beëindiging van het Fonds of een 

Subfonds. 

25 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

25.1 De rechtsbetrekkingen die op grond van deze Fondsvoorwaarden ontstaan, alsmede de uitleg 

en toepassing van deze Fondsvoorwaarden, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands 

recht. 

25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze voorwaarden dienen in eerste 

instantie te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Midden-

Nederland.  

25.3 Indien een of meer bepalingen van deze Fondsvoorwaarden onverbindend zouden zijn of 

worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een niet-verbindende bepaling 

zal worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op de inhoud en 

het doel van deze Fondsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende 

bepaling.  
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26 OVERIG 

26.1 In gevallen waarin de Fondsvoorwaarden niet voorzien, berust de beslissingsbevoegdheid bij 

de Beheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeengekomen en getekend op 6 juni 2022 te Huizen door: 

 

 

 

Beheerder            Juridisch Eigenaar 

 

 

 

 

 

                    

Naam: H. Robijn           Naam: H. Robijn 

Titel: Bestuurder          Titel: Bestuurder 
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