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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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