Antaurus
Europe
Fund
Sinds de start in 2006
heeft het fonds een
gemiddeld jaarrendement
behaald van ruim 7%.

Doelstelling
Onze ambitie is om een absoluut positief rendement te behalen in
combinatie met een benedengemiddeld risico. Het fonds beoogt
een gemiddeld rendement te realiseren van 7 - 10% netto per jaar
over een langere periode.

Strategie
Het fonds hanteert een long/short-strategie. Dit betekent dat
de beheerder door aandelenselectie rendement kan genereren in
opgaande, neergaande of gelijkblijvende aandelenmarkten.

Rendement
Sinds de start in 2006 heeft het fonds een gemiddeld jaarrendement
behaald van ruim 7%.

Aandelenselectie
Het fonds belegt in Europese aandelen met een focus op Nederland,
België en Zwitserland. Gemiddeld telt het fonds 25 tot 30 posities.
Aandelenselectie vindt plaats op basis van fundamentele analyse,
bedrijfsbezoeken, gesprekken met CEO’s en CFO’s en research van
investment banks.

Teamfocus
De kracht van het fonds is de kennis van de markt en van elke
individuele belegging plus de chemie tussen de oprichters/partners van
Antaurus. Arjan Sweere en Etienne Platte zijn verantwoordelijk voor
portfoliomanagement en trading. Michael Kembel is verantwoordelijk
voor communicatie en sales. Daarnaast committeren de partners zich
door zelf te beleggen in het fonds.

Deelname
Deelname in het fonds is mogelijk vanaf € 25.000,-.
U kunt elke maand eenvoudig in- en uitstappen.

IN HET KORT
• Long/short
profiteren van stijgende 		
markten en bescherming in
dalende markten
• Bovengemiddeld 		
rendement
bij een benedengemiddeld
risico
• Europese aandelen
met focus op Nederland, 		
België en Zwitserland
• Teamwork
een team van specialisten
beheert het fonds
• Commitment
partners van Antaurus 		
beleggen zelf ook in het 		
fonds.
• Institutionele aanpak

AEF

Antaurus Europe Fund

Vergoedingen
• Beheervergoeding: 0,15% per maand
• Performance fee: 20% per kwartaal; de performance fee geldt
alleen bij een hogere koers dan de hoogste koers ooit per het einde
van een kwartaal
• Toetredingsvergoeding: 0,2%
• Uittredingsvergoeding: 0,2%

Toezicht
De beheerder van het fonds, Antaurus Capital Management B.V., valt
onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De Beheerder beschikt over een vergunning
van de AFM.

Beleggingsrestricties
•
•
•
•

Posities in één onderneming: maximaal 20% van het fondsvermogen
Niet-beursgenoteerd: maximaal 5% van het fondsvermogen
Posities in één sector: maximaal 40% van het fondsvermogen
Effectenkrediet: maximaal 50% van het fondsvermogen

Op de hoogte blijven
Via het maandbericht en kwartaalbericht houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen het AEF. Elke week publiceren wij een
indicatieve koers op www.antaurus.nl.

OVERIGE FUND FACTS
• Juridisch:
Besloten fonds voor gemene
rekening, Nederlands recht
• Beheerder:
Antaurus Capital 			
Management B.V.
• Administrateur:
Circle Investment Support
Services B.V.
• Custodian:
Kas Bank N.V.
• Depositary:
Kas Trust & Depositary
Services B.V
• Accountant:
Mazars Accountants N.V.
• ISIN Code:
NL 0000686848
• BIC:
KASANL2A
• IBAN:
NL10KASA0223716774

Piet Hein Buildings
Piet Heinkade 99B
1019 GM AMSTERDAM
T 035 - 5433 020
info@antaurus.nl
www.antaurus.nl
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correct and complete transmission of the content of this message, nor the timely delivery thereof

