
Inlegvel bij het prospectus Alpha High Performance Fund d.d. 8 oktober 2020 

 

De laatste assurance is verkregen op het prospectus van 8 oktober 2020. Dat is de officiële 

datum van het prospectus. Nadien zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Deze 

wijzigingen zullen in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het prospectus Alpha High 

Performance Fund worden opgenomen. Tot onderstaande wijzigingen is besloten in 

overeenstemming met eventueel toepasselijke wet- en regelgeving. 

Pagina 16 en 17: Het beleggingsbeleid in aangevuld met de volgende informatie aangaande 

duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’ s: Elite Fund Management B.V neemt 

ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. 

De fondsen worden niet gepromoot als duurzaam. Een uitzondering hierop vormt het Altaica 

Sustainable Equity Long Short fund, zie hiervoor de website van Altaica en de pre-contracturele 

informatie. De duurzaamheidsrisico’s worden wel geïntegreerd in het beleggingsproces. Het 

beleggingsbeleid van de fondsen is vooral gebaseerd op systemen die zijn ingesteld om 

bewegingen in de markt te herkennen en hierop te anticiperen. De handelssystemen zijn over 

het algemeen (semi) geautomatiseerd. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten 

van duurzaamheidsrisico’s op fondsen beheerd door Elite, op het Altaica Sustainable Equity 

Long Short fonds na, beperkt is, omdat deze in de koersvorming tot uiting komen en worden 

meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen. Elite blijft van deze 

handelssystemen gebruik maken. De verwachting is dat de effecten van duurzaamheidsrisico's 

op het rendement van het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds over het algemeen 

positief zullen uitpakken aangezien duurzaamheidscriteria het uitgangspunt vormen van het 

beleggingsbeleid.  

Pagina 34 en 104: Overname van het beheer van het Riffort Value Investment Fund door de 

Beheerder (geen gedelegeerd beheer meer zoals voorheen).  

Pagina 87: Nadere invulling duurzaamheid is als volgt aangevuld: Het Altaica Sustainable 

Equity Long Short fonds maakt gebruik van algoritmes om beleggingen te selecteren. Het 

uiteindelijke selecteren van beleggingen en uitvoeren van transacties gebeurt discretionair. In 

zowel de algoritmes als het discretionaire deel van het beleid zijn de ESG en impact factoren 

prominent aanwezig. Altaica SELS volgt voor de samenstelling van de portefeuille geen 

benchmark. Wel hanteren wij twee benchmarks om onze financiële performance te monitoren. 

Deze zijn:  

• VanEck Vectors Sustainable World, eveneens een wereldwijde duurzame portefeuille die 

‘equal weight’ is samengesteld. Echter, deze benchmark mist de mogelijkheden van leverage 

en markt risico beperking.  

• Credit Suisse Long Short Equity. Deze benchmark heeft geen duurzaamheidscriteria maar 

sluit qua overige zaken zeer goed aan bij de aard van de strategie. 

Pagina 101: Aanpassing beheertarief Westpoint Equities and Derivates naar 0,45% en daarna 
een glijdende schaal omhoog als het AUM groeit, met daarbij de conditie dat de TER op 1,25% 
blijft. 
 
Pagina 102: Afschaffing performance fee bij het Westpoint Equities and Derivates Fund. 

 


