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1. Opening door de voorzitter, huishoudelijke mededelingen

2. Resultaten 2018 Alpha-fondsen 

3. Resultaten 2018 Altaica-fondsen 

4. Resultaten 2018 Valorum-fondsen 

5. Bespreking jaarstukken Alpha High Performance Fund

6. Décharge aan de beheerder voor het gevoerde beleid



Algemene ontwikkelingen (1)
Annus horribilis
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Algemene ontwikkelingen (2)
A December to remember
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Algemene ontwikkelingen (3)
Indices hedge funds
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- Credit Suisse Hedge Fund Index broad: -5,99%

- Credit Suisse Equity Long/Short Index: -7,42%

- Credit Suisse Managed Futures Index: -9,61%

- SocGen Short-term Traders Index: +0,09%



Algemene ontwikkelingen (4)
Organogram
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Algemene ontwikkelingen (5)
Belangrijke wijzigingen
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2018:

- Introductie Valorum-fondsen

Na balansdatum:

- Wijziging beleid en naam Altaica EUR-Asia

- Wijziging beleid Boylston Fund (een van de Valorum-fondsen)

- Aanstelling nieuwe portefeuillemanager Alpha Global Index Trader.



Supervision
Profile – we are supervised by all relevant authorities and we possess all necessary licenses

At KiFiD one can get 
guidance with complaints 
about a financial service 

and/or product

DNB seeks to safeguard 
financial stability and thus 
contributes to sustainable 

prosperity in the 
Netherlands

The Authority for the Financial 
Markets (AFM) is responsible for 
supervising the operation of the 

Dutch financial markets

DNB
De Nederlandsche Bank

AFM
Autoriteit Financiële Markten

KiFiD

Klachten Instituut
Financiële Dienstverlening
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the team
Board : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Harry Geels

Director and partner

Responsibilities:

▪Board

▪Head Risk Management

▪Human resources

Peter Zwag

Portfolio manager

Responsibilities:

▪Fund management

▪Alpha Global Index       

Trader

Ramon Dirks

Finance

Responsibilities:

▪ Administration and 

accounting

Frans Schreiber RBA

Director and partner

Responsibilities:

▪Board

▪Head Fund Management

▪Finance

Anoeradha Toelsie

Backoffice

Responsibilities:

▪Backoffice activities

▪Administration participants

Arjan van der Heiden

Compliance officer

Responsibilities:

▪ Compliance, legal and 

regulation

Aat Schornagel

Portfolio manager

Responsibilities:

▪ Fund Management

▪ Options trading

mr. Sweatha Reddy

Compliance Officer

Responsibilities:

▪Compliance

▪Organisation

Bruce Thoma

Porfolio manager

Responsibilities

•Fund Management

•Valuta trading

Key functions : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administration, ICT and others : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bob Hagemans

Risk Officer 

Responsibilities:

▪Risk Management

▪NAV control

Fund Managers : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierre Dolmans

ICT

Responsibilities:

▪Backup Management

▪Software applications

▪ICT



Strict segregation of duties
People – guaranteeing the safety of your assets

Fund
administration

Fund
management

Depositary

Key items

▪ Independent risk 

management

▪ Reports writing and 

checking trades

▪ Leverage control

Key items

▪ Investment oversight

▪ Performance 

monitoring

▪ Trading

Key items

▪ Custody

▪ Legal owner of the 

assets

Key items

▪ Independent NAV 

calculation

▪ Financial reporting

▪ Participants 

administration

Legal
foundation

Key items

▪ Oversight

▪ Authority of money 

flows

▪ Liability

Internal External

Risk 
management
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Compliance

Key items

▪ Strict compliance 

management

▪ Reporting to board 

and AFM



Important information
Disclaimers

Elite Fund Management
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden 

beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds Alpha High Performance Fund (en haar subfondsen), onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Elite Fund Management B.V. is 

aangesloten bij het Kifid. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze presentatie vormt 

geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund Management B.V. beheerde beleggingsfondsen. Er is een EBI 

(Essentiële Beleggers Informatie) en prospectus verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico's van het product. Wij raden u 

ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, EBI's, jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact 

met ons op te nemen of door de betreffende stukken te downloaden van onze website.

Informatie
Elite Fund Management B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als 

juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is 

niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van 

derden, en is, voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien 

moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund Management B.V. of het Alpha High 

Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund Management  B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken van de in 

deze presentatie gepubliceerde informatie en gegevens.
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All Markets Fund, focus:  laag risico

1. marktneutraal (long én short, trend én swing systemen) 

2. niet gecorreleerd met aandelen/ obligaties/ vastgoed

3. meestal winst in moeilijke aandelenmarkten

4. automatisch handelen o.b.v. 15 computer modellen 

5. wereldwijd in 4.000, hoog liquide, beursgenoteerde, producten

6. Morningstar /CS HFI MF: top  over 3/5 jaar & 4/5 sterren

Focus :   vermogensbehoud, laag risico, lage correlatie
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Inleiding All Markets Fund
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Inleiding All Markets Fund



15

Inleiding All Markets Fund
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All Markets Fund
Hoe marktneutraal ? Long én short

LON

G
LONG

SHORT

SHORT
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All Markets Fund
Hoe altijd rendement:  trendvolgende én swing systemen
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All Markets Fund
Hoe vermijden van (grote) risico’s: diversificatie

Hoe diversificatie (spreiding):

1. long én short tegelijkertijd

2. trend volgende én swing systemen

3. verschillende soorten ‘assets’ (= beleggingsvormen)

4. meerdere tijdframes

5. meerdere tijdzones

6. 15 (verschillende) computer - strategieën

i. Consistentie en precisie, ii. schakelt emotie uit, iii. strategieën zijn verifieerbaar (backtesten) en 
kwantificeerbaar in termen van winst, verlies, risico iv. a.h.w. eigenaar van een “casino”, v. regels 
strategieën/statistiek) strikt opgevolgd en vi. precisie: computer voert trades uit
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All Markets Fund
statistiek

De statistiek bepaalt instap en uitstap van aandelen, currencies, 
termijncontracten en derivaten

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

1 2 3

1 gemiddeld per week

2 hoogste koers in 5 dagen

3 laagste  koers  in 5 dagen
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All Markets Fund
Swing trading

Long met swingtrading in een opwaartse trend
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All Markets Fund

All Markets Fund
en de krach van 2008 (bankencrisis, gesimuleerd)
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NB Fonds gaat ook short en kan hefboom inzetten, Aex index excl dividend & geen kosten

All Markets Fund
en de AEX 
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NB Fonds gaat ook short en kan hefboom inzetten, Aex index excl dividend & geen kosten, tm  mei

All Markets Fund
en de AEX 
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NB Fonds gaat long en short en kan hefboom inzetten, Aex index excl dividend, zonder kosten, tm mei.

All Markets Fund
en aex maandrendementen
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NB Fonds gaat long en short en kan hefboom inzetten, Aex index excl dividend, zonder kosten, tm april.

All Markets Fund
en aex maandrendementen
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t/m april  2019  

1. Rendement hoger
2. Geen negatieve jaren
3. Correlatie lager
4. Benchmark: CS HFI, stijl MF

All Markets Fund

& de BenchMark: Credit Suisse Hedge Fund Index, stijl managed futures 
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All Markets Fund  4 sterren de Morningstar 

in de rubriek “Mixfondsen EUR Flexibel Wereldwijd” (250 fondsen) 
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Nummer 7

in de rubriek 

“Mixfondsen EUR 

Flexibel Wereldwijd”

(250  fondsen)

All Markets Fund in de Morningstar dd mei 2019
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Nummer 7 in rubriek  “Mixfondsen EUR Flex. Wereldwijd” (250 fondsen) van Morningstar

All Markets Fund in de Morningstar
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All Markets Fund  en  vermogensbeheerders (neutraal profiel 50%/50%) MEI
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All Markets Fund, tijdens paniek bij aandelen
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volatiliteit aandelen lange termijn 17.5% 

volatiliteit 50% AMF met 50% AEX < 10%!

32
Dit is geen advies, maar een voorbeeld



33

Disclaimer

All Markets Fund

Disclaimer:
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden 
beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds Alpha High Performance Fund (en haar subfondsen), 
onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het 

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen 
aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund 

Management B.V. beheerde beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus 
verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico’s van 

het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product 
aanschaft. Prospectussen, essentiële beleggingsinformatie (EBI’s), jaarverslagen en brochures kunt 

u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te 
downloaden van onze website. 

Informatie: 
Elite Fund Management B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van 
informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek 

beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is 
voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor ingezetenen in Nederland. Het 

is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief opgenomen 
informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, 

voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de 
volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie 
niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund 

Management B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund 
Management  B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het 

gebruiken van de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens.

NB: In de vergelijking van de Fondsen met de AEX hierna, kunnen de Fondsen leverage gebruiken, 
short gaan  en hedgen, de AEX index niet , dus de vergelijking is niet helemaal perfect.
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Dutch Darlings, focus: hoog rendement

1. richting (long òf short) 

2. deels gecorreleerd met aandelen rendementen

3. discretionaire handel

4. meestal verlies in twijfelde, hoge winst in stijgende aandelenmarkten,

5. alleen Nederlandse aandelenmarkt (beursgenoteerd) 

6. Morningstar: nummer 1 sinds start 2015
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Inleiding Dutch Darlings



36

Inleiding Dutch Darlings



37

Dutch Darlings Fund
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Dutch Darlings Fund

Historie !
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Dutch Darlings Fund

Vopak handelsbericht

AMSTERDAM (AFN) - Gepubliceerd op 22 apr om 09:20 

Analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux: Volgens Mulder 

viel het resultaat in Azië lager uit dan verwacht, bij een lagere 

bezettingsgraad.

Het advies is reduce met een koersdoel van 36 euro.

Rabobank: Volgens Rabobank waren de resultaten in lijn, met 

handhaving van een weinig inspirerende outlook. Ook Rabo wijst 

op de zwakke prestaties in Azië. 

Het advies is hold met een koersdoel van 52,50 euro.

wat is DDF niet?
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Dutch Darlings Fund

Behavioural Finance :
mensen (beleggers) handelen niet rationeel, 

maar zich laten leiden door emoties bij het nemen van hun 
(beleggings) beslissingen. 

De markt is niet efficiënt.

Mensen (beleggers) hebben o.a. last van: 
Zelfoverschatting (auto rijden)

Cognitieve dissonantie (roken)

Spijt theorie (minimaliseren)

Kans theorie (inschatten)

Kuddegedrag (gedeelde smart)

wat wel? Behavioural Finance !
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Dutch Darlings Fund, de basis:

vijf principes:

1. Ontwikkelingen in de wereld
1. Momentum
2. Mean reversion

2. Krachten in de markt

3. Emoties beleggers 

4. Volumes

5. Relatieve prijsontwikkeling
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Dutch Darlings Fund 1.ontwikkelingen in de wereld
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Dutch Darlings Fund

2. Krachten in de markt: kopers en verkopers
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Dutch Darlings Fund

2. Krachten in de markt
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Dutch Darlings Fund

2. Krachten in de markt
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Dutch Darlings Fund

2. Krachten in de markt
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Dutch Darlings Fund

3. Nieuws (reactie)
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Dutch Darlings Fund

3. Nieuws (reactie):  Asml
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Dutch Darlings Fund

4. Volume
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Dutch Darlings Fund

5. Relatieve prijsontwikkeling
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Dutch Darlings strategie
Rendement afgelopen 11 jaar

NB strategie gaat long en short en kan hefboom inzetten, index niet    
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Dutch Darlings Fund
Start Fonds januari 2015

NB strategie gaat long en short en kan hefboom inzetten, index niet, tm mei   
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Dutch Darlings Strategie en haar peers:

Credit Suisse Hedge Fund Index Long/Short
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Dutch Darlings strategie
toppen en bodems

NB strategie gaat long en short en kan hefboom inzetten, index niet, tm mei    
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Dutch Darlings
rendement van fondsen en rendement van beleggers … 

Publicatie:

Timing Poorly: A Guide to 

Generating Poor Returns While 

Investing in Successful 

Strategies, 

The Journal of Portfolio 

Management, Volume 42 nr.2, 

Winter 2016.

periode 1991 – 2013

Jason Hsu , Ryan Whitby
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Dutch Darlings ook in de database Morningstar  

rubriek “Long Short Aandelen Europa” (106 fondsen) 
Rendement van 1 januari 2015 – mei 2019

Nummer 1 !!            NB geen sterren in deze rubriek; 

dd 24 juni 2019    
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Dutch Darlings strategie
12 jaar rendementen

**NB strategie gaat ook short en kan hefboom inzetten, tm mei 2019    
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Dutch Darlings  en  vermogen op langere termijn

0
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Dutch Darlings Fund

Doel rendement:  AEX index + 50%  =>  12% per jaar

Hoe?  eenvoudige strategie: 

▪ in goede tijden: ……………gewoon beleggen in aandelen;

▪ in zeer goed tijden: ………...geld geleend om extra te beleggen;

▪ in slechte  tijden: …………...de posities beschermd of afgebouwd;

▪ in zeer slechte tijden: ………short ;

Doel risico (t.o.v. aandelen): hogere volatiliteit, maar lager absoluut verlies

▪ Volatiliteit hoger

▪ Maximum drawdown / maximum verlies lager
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Aex daalde in 2002 én in 2008 met 70% …

?

?

?
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Dutch Darlings Fund
Aex afgelopen 13 jaar
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Dutch Darlings Fund
moeilijke perioden Aex

-21%

-25%

-30%

-70%
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Dutch Darlings Fund
grote rendementen fonds

-21%

?
-25%

-30%

-70%
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Dutch Darlings maart 2018 extra sheets
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Dutch Darlings maart 2018 USA
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Dutch Darlings maart 2018: Nasdaq
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Dutch Darlings maart 2018:  AEX
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maart 2018 Duitsland
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Dutch Darlings en verliezen
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Dutch Darlings mei 2019 extra sheets
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Dutch Darlings voorjaar 2019
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Dutch Darlings : Aalberts
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Dutch Darlings : Besi
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Dutch Darlings Fund
moeilijke perioden Aex

-21%

-25%

-30%

-70%



75

Dutch Darlings Fund
grote rendementen fonds

-21%

?
-25%

-30%

-70%
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Dutch Darlings Fund
disclaimer

Disclaimer:
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds Alpha High Performance 
Fund (en haar subfondsen), onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In 

het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen aanbod of 
uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund Management B.V. beheerde 

beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat 
informatie over de kosten en risico’s van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen 

alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, essentiële beleggingsinformatie (EBI’s), jaarverslagen en brochures kunt 
u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te downloaden van onze website. 

Informatie: 
Elite Fund Management B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De 

informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet 
zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd 
voor ingezetenen in Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief 
opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, voor zover 

wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de 
informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te 
verrichten door, of een offerte van, Elite Fund Management B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar 
subfondsen. Elite Fund Management  B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het 

gebruiken van de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens.

NB: In de vergelijking van de Fondsen met de AEX index, kunnen de Fondsen leverage gebruiken, short gaan en 
hedgen, de AEX index niet , dus de vergelijking is niet helemaal perfect.
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Future Spread Fund

-Maakt gebruik van de contango en backwardation structuur die bestaat 

op termijnmarkten

-De structuur ontstaat voornamelijk door vraag en aanbod in de 

verwachtingen van de prijs
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Future Spread Fund

- Short in de “dure” future (daalt snel in prijs) op 80$   (+ 20 $)

- Long in de “goedkope” future (daalt langzaam in prijs)  op 90$ (– 10 $)
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Future Spread Fund

- na 1 maand is de shortpositie gedaald 80->60(+$20), 

- de longpositie  gedaald 90->80 (-$10),

- dus winst = +20 – 10 =  $ 10 !
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Future Spread Fund

- PRIJS-VERANDERING IRRELEVANT !!!

- winst blijft gelijk wanneer de olieprijs stijgt van 60 naar 70

- want rood=short:  80$ -> 90$   = - 10$

- maar groen=long: 90$ -> 100$ = + 10$
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Future Spread Fund     2012-2014
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•RENDEMENT t/m juni 2016: 

X Future Spread Fund
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Future Spread Fund

Juni 2016: 

•filter ingebouwd 

•meer volatiliteit gaan handelen

•de “short” poot
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Future Spread Fund
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Future Spread Fund     2015 -2018
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Future Spread Fund    rustige markt. Model 3
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Future Spread Fund    onrustige markt. Model 3
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Future Spread Fund    totale markt. Model 3
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Future Spread Fund profess.database Morningstar 396 fondsen 2015 –

2019.05
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Disclaimer

Alpha Future Spread Fund

Disclaimer:
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden 
beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds Alpha High Performance Fund (en haar subfondsen), 
onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het 

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen 
aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund 

Management B.V. beheerde beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus 
verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico’s van 

het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product 
aanschaft. Prospectussen, essentiële beleggingsinformatie (EBI’s), jaarverslagen en brochures kunt 

u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te 
downloaden van onze website. 

Informatie: 
Elite Fund Management B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van 
informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek 

beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is 
voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor ingezetenen in Nederland. Het 

is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief opgenomen 
informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, 

voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de 
volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie 
niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund 

Management B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund 
Management  B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het 

gebruiken van de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens.

NB: In de vergelijking van de Fondsen met de AEX hierna, kunnen de Fondsen leverage gebruiken, 
short gaan  en hedgen, de AEX index niet , dus de vergelijking is niet helemaal perfect.
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Alpha Global Index Trader

- derivaten 

- korte termijn trades

- beperkt overnight risico’s
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Alpha Global Index Trader

BenchMark: Credit Suisse Hedge Fund Index, stijl Managed Futures
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Alpha Global Index Trader

Nieuwe Trader: 

Aat Schornagel, 

specialist in 

- korte termijn trades

- derivaten

- beperkt overnight risico 
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Alpha Global Index Trader
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Alpha Global Index Trader
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Alpha Global Index Trader
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Alpha Global Index Trader
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Disclaimer

Alpha Global Index Trader

Disclaimer:
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden 
beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds Alpha High Performance Fund (en haar subfondsen), 
onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het 

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen 
aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund 

Management B.V. beheerde beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus 
verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico’s van 

het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product 
aanschaft. Prospectussen, essentiële beleggingsinformatie (EBI’s), jaarverslagen en brochures kunt 

u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te 
downloaden van onze website. 

Informatie: 
Elite Fund Management B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van 
informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek 

beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is 
voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor ingezetenen in Nederland. Het 

is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief opgenomen 
informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, 

voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de 
volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie 
niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund 

Management B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund 
Management  B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het 

gebruiken van de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens.

NB: In de vergelijking van de Fondsen met de AEX hierna, kunnen de Fondsen leverage gebruiken, 
short gaan  en hedgen, de AEX index niet , dus de vergelijking is niet helemaal perfect.


