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Betreft: Uitnodiging voor een bijzondere participantenvergadering van het Alpha High 
Performance Fund, op 30 april 2020, ten kantore Elite Fund Management, 
Wilhelminakade 1 te Rotterdam 
 
Rotterdam, 14 april 2020 
 
Beste participant, 
 
 
Graag nodigen wij u uit om namens op de participantenvergadering van het Alpha High 
Performance Fund op 30 april 2020, om 14:00 uur, ten kantore van Elite Fund 
Management (hierna Elite), Wilhelminakade 1, 3072 AP, te Rotterdam. 
 
Er zijn vier agendapunten: 

1. Elite Fund Management neemt het beheer van de Altaicafondsen zelf ter hand  
2. Aanpassing beheer- en prestatievergoeding van Altaica SELS (van 1/10% naar 

1,5/15%). 
3. Aanpassing beleggingsstrategie van Altaica AAS .  
4. Aanpassing beleid Altaica SELS 

 
Ad. 1 Elite Fund Management neemt het beheer van de Altaicafondsen zelf ter hand 
Auréus (voorheen Blauwtulp) heeft te kennen gegeven terug te willen treden als 
gedelegeerd portefeuillemanager. Elite neemt Arent Thijsen, die voorheen namens 
Auréus het portefeuille management uitvoerde, daartoe in dienst als portefeuille 
manager. De Beheerder wil gebruik maken van de handelssystemen van Performax 
B.V., waarvan de portefeuille manager  aandeelhouder is. 
 
 
Ad. 2 Aanpassing beheer- en prestatie vergoeding Altaica SELS 
De beheerder Elite stelt voor om de beheer- en prestatievergoeding van Altaica SELS te 
verhogen van 1%/10% naar 1,5%/15%. Hiervoor is de motivatie dat de nieuwe 
portefeuille manager zich in de huidige vergoeding onvoldoende voelt gestimuleerd. 
Bovendien is de verdeling tussen beheer- en prestatievergoeding van 1,5%/15% ook 
meer lijn met hetgeen gebruikelijk is in hedgefondsenindustrie. 
 
Ad. 3 Aanpassing beleggingsstrategie van Altaica AAS 
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In het beleggingsbeleid van het Altaica AAS geldt de beleggingsrestrictie dat minimaal 
50% in liquide systematische hedgefondsstijlen wordt belegd. Elite wil dit percentage 
verlagen naar 25%, zodat er meer mogelijkheden bestaan om in andere 
beleggingsstijlen, zoals distressed debt, direct vastgoed en direct private equity kan 
worden belegd. Het voorstel is verder ook in gestructureerde producten te kunnen 
handelen voor een maximum van 20% van het fondsvermogen. Ook gekochte put- en 
call-indexopties kunnen worden ingezet; put-indexopties ter bescherming van een 
neergang op de aandelenmarkten en call-indexopties om wat leverage op te bouwen in 
stijgende markten. Zo kan een betere spreiding tussen hedgefondsstijlen worden 
doorgevoerd en kan ook gebruik worden gemaakt van andersoortige risicopremies, 
zoals de illiquiditeitspremie die samenhangt van directe beleggingen. Hier staat 
tegenover dat de onderliggende liquiditeit van het Altaica AAS afhankelijk van de 
precieze samenstelling van de portefeuille minder wordt.  
 
Ad. 4 Aanpassing beleggingsbeleid van Altaica SELS 
De beheerder wil geen gebruik meer maken van FDA diensten voor het selecteren van 
aandelen, maar wil gebruik maken van de systemen van Performax. 
 
 
Als u niet instemt met deze aanpassingen, dan hebt u nog een maand de tijd om uit te 
stappen tegen de reguliere condities, zoals vastgelegd in het huidige prospectus. De 
eventuele wijzigingen zoals beschreven gaan per 1 juni 2020 in. 
 
Elite zal de wijzigingen van zoals hier voorgesteld, mits goedgekeurd tijdens de 
participantenvergadering, vastleggen middels een inlegvel bij het prospectus van het 
Alpha High Performance Fund. 
 
Procedure 
U kunt zich schriftelijk (email) of mondeling bij ons aanmelden tot uiterlijk vrijdag 28 
april 2020 14:00 uur, bij Mees Bulens, compliance officer 
(mees@elitefundmanagement.com). U mag ook iemand anders schriftelijk volmachtigen 
om namens u aanwezig te zijn. U dat moet u eventueel kenbaar maken bij de heer 
Bulens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mees Bulens     Harry Geels    
Compliance officer    Directeur Elite Fund Management  
Secretaris van de vergadering   Voorzitter van de vergadering 
 
 


