
Essentiële Beleggersinformatie - Quantrust Macro Fund 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is 

bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt 

beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.  

 

Dit fonds wordt beheerd door Quantrust Fund Management BV, een dochter van Quantrust Vermogensbeheer BV. 

__________________________________________________________________ 
 

Essentiële Beleggersinformatie 

Quantrust Macro Fund 

 

__________________________________________________________________ 

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Doelstelling 

Het fonds streeft naar een positief beleggingsresultaat op de 

middellange termijn (3-5 jaar). Het fonds heeft geen benchmark, 

maar het fonds betaalt geen prestatievergoeding uit als het 

cumulatieve rendement van het fonds lager is dan de cumulatieve 

eurozone inflatie (Eurozone HICP) gedurende de periode. 
 

Beleggingsbeleid 

Het fonds belegt in verschillende beleggingscategorieën, regio’s, 

markten, valuta's, sectoren en beleggingsstijlen. Het fonds kan 

"short" gaan in instrumenten en derivaten gebruiken om het fonds 

af te dekken en om te kunnen profiteren van koersdalingen. 

Dividendinkomsten 

Ontvangen dividenden worden herbelegd. 
 

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag 

U kunt op iedere eerste werkdag van de maand (of op een door de 

beheerder vastgestelde andere dag) in- of uitstappen. Het 

minimum deelnamebedrag bedraagt: 

 € 1 miljoen, als direct wordt deelgenomen; of 

 € 100.000, als wordt deelgenomen via een financiële instelling 

die meer dan € 1 miljoen in het fonds heeft uitstaan.
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Risico- en Opbrengstprofiel
 
 

 

 

 

De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.  

Het fonds heeft een beperkte historie en geen benchmark. De 

risicoklasse is bepaald op basis van de historische rendementen 

van het fonds gedurende de eerste twee jaar en van vergelijkbare 

fondsen over een langere periode. Het fonds valt daarmee in 

risicoklasse 4. 

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico 

indicator, geven niet altijd een betrouwbare weergave van het 

toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde 

risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste 

categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. 

De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het fonds maar 

worden niet adequaat weergegeven door de indicator: 

 Afhankelijkheid van personen: de rendementen van het fonds 

zijn zeer afhankelijk van de portefeuillebeheerder die de 

beleggingsbeslissingen neemt. Ontslag, invaliditeit of de dood 

van de portefeuillebeheerder kan een negatieve impact 

hebben op de resultaten. 

 Operationele risico’s: operationele fouten  met inbegrip van die 

van de bewaring van de activa. 

 Track record: het fonds is gestart op 1 januari 2013 en heeft 

een relatief korte track record. Aangezien het fonds geen 

benchmark heeft is de risicoklasse bepaald op basis van de 

risicoklasse van vergelijkbare fondsen. Het gevaar bestaat dat 

het fonds anders belegt dan deze fondsen en dat de 

risicoklasse dus niet geschikt is. 

 Wetgeving: veranderingen in regelgeving of belasting-

wetgeving kunnen een negatieve invloed hebben op het 

fonds, de fondsbeheerder of de participanten in het fonds. 

 Tegenpartij risico: de beleggingen en liquiditeiten van het 

fonds worden aangehouden bij vooraanstaande financiële 

instellingen; echter het is niet uit te sluiten dat een instelling 

failliet gaat wat tot verliezen zou kunnen leiden. 

 

Meer informatie over de risico's van het fonds staan in Paragraaf 3 

“Risk Factors” van het prospectus.
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Kosten 
De door het fonds gemaakte kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging en worden aangewend om de beheerkosten te dekken. 

Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten ook andere kosten in rekening brengt. Het percentage van de lopende kosten is 

gebaseerd op een schatting van de maximale door het fonds jaarlijks te maken kosten voor participanten (exclusief transactiekosten en 

prestatievergoedingen). Het werkelijke kostenpercentage zal per jaar variëren. 

 

Kosten die eenmalig in rekening worden gebracht  
 

Instapvergoeding       0,25% 

Uitstapvergoeding     0,25% 
 

Dit is het percentage dat maximaal door het fonds kan worden 

ingehouden bij in- of uitstappen. 

 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan 

het fonds kunnen worden onttrokken 
 

Prestatievergoeding  20% 
 

De prestatievergoeding wordt maandelijks berekend over het 

gerealiseerde rendement van het fonds boven het hoogste punt 

van het fonds en de "hurdle" van het fonds: de cumulatieve 

ontwikkeling van de euro zone inflatie (Eurostat Harmonised 

Index of Consumer Prices (HICP) of the euro area). 

Participanten hebben een claw-back recht voor 50% van de 

prestatievergoedingen als blijkt dat het fonds de out-

performance op basis waarvan een prestatievergoeding was 

berekend niet ten minste 2-3 jaar heeft kunnen vasthouden. 

Maximale lopende kosten die jaarlijks aan het fonds kunnen 

worden onttrokken 
 

Class A participaties     1,80% 

Class B participaties     2,30% 

Class C participaties     2,80% 

 

 
 

Meer informatie over de kosten en vergoedingen van het fonds staan in paragraaf 12 “Fees and expenses” van het prospectus, verkrijgbaar via de 

website: www.quantrustfunds.com. 
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In het verleden behaalde resultaten 

 
 
Het fonds is op 1 januari 2013 begonnen met de uitgifte van rechten van deelnemingen (participaties). De getoonde rendementen zijn van de 
lead series van het fonds en zijn berekend in euros en na aftrek van alle kosten, beheervergoedingen en prestatievergoedingen, uitgezonderd de 
instapkosten. Dit diagram heeft een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten, 
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Praktische informatie 
 De AIFMD bewaarder van het fonds is Kas Trust & depositary Services B.V. 

 Het Engelstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.quantrustfunds.com. Op deze website 

vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds. 

 De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. 

 Quantrust Fund Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen 

verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. 

 Aan Quantrust Fund Management BV is in Nederland een vergunning verleend als AIFMD Beheerder en zij staat onder toezicht 

van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 

 Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 6 februari 2017. 

http://www.quantrustfunds.com/
http://www.quantrustfunds.com/

