Antaurus
Europe
Fund
Sinds de start in 2006
heeft het fonds een
gemiddeld jaarrendement
behaald van ruim 7%.
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is om onafhankelijk van de markt een positief
rendement te realiseren in combinatie met een beneden gemiddeld risico.
Het fonds beoogt een gemiddeld rendement te realiseren van 7 – 10% netto
per jaar, na aftrek van alle kosten.

Strategie
Het fonds hanteert een long/short-strategie. Het onderscheidend vermogen
van deze strategie is dat de beheerder door de positionering van de
aandelenselectie rendement kan genereren in opgaande, neergaande of
gelijkblijvende aandelenmarkten. Hiermee profiteert het fonds niet alleen van
stijgende markten, maar biedt het fonds ook bescherming in dalende markten.

Rendement
Het fonds kent een lang en consistent trackrecord van meer dan 12 jaar.
Hiermee heeft het fonds performance gerealiseerd onder alle beursomstandigheden en heeft de beheerder ervaring met meerdere cycli op de beurs.
Sinds de start in 2006 heeft het fonds een gemiddeld netto jaarrendement behaald
van ruim 7% (na aftrek van alle kosten), met een beneden gemiddeld risico.

Aandelenselectie

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

Het fonds belegt in Europese aandelen met een focus op Nederland, België en
Zwitserland. Gemiddeld telt het fonds 25 tot 35 posities. Aandelenselectie vindt
plaats op basis van fundamentele analyse, bedrijfsbezoeken, gesprekken met
CEO’s en CFO’s en research van investment banks.

• Commitment
partners van Antaurus 		
beleggen zelf ook in het 		
fonds.

Team

• Institutionele aanpak

De partners van het Antaurus Europe Fund hebben ieder meer dan 20
jaar ervaring binnen de aandelenmarkten en zij committeren zich door
zelf te beleggen in het fonds. Verder bestaat het team uit specialisten die
werkervaring hebben opgedaan bij o.a. ABN AMRO, HSBC, Kempen & Co,
Rabobank, Merrill Lynch en Van Lanschot.
Directeur/Portfolio Manager: Arjan Sweere en Etienne Platte
Analist: Pieter Zandee
Risk & Compliance: John van der Schenk
Relatiebeheer: Ben Noy
Business Development: Winston Oentoro
Intern Relatiemanager: Juul Ko

AEF

Antaurus Europe Fund

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

Kosten
• 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
(High Water-Mark)
• Alle gecommuniceerde rendementen zijn netto resultaten, na aftrek van
alle kosten.

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.

Wilt u meer weten?
Indien u verdere vragen heeft of nader kennis wil maken bij ons op kantoor,
kunt u ons bereiken via info@antaurus.nl of telefonisch op 020 – 705 95 30.

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

Rendement Antaurus Europe Fund

(%)

2018 (tot en met 31 oktober)

7,18

3 jaar (jaarlijks gemiddelde)

8,73

5 jaar (jaarlijks gemiddelde)

8,61

sinds start (okt 2006, jaarlijks gemiddelde)

7,40

Piet Hein Buildings
Piet Heinkade 99B
1019 GM AMSTERDAM
T 020 - 705 95 30
info@antaurus.nl
www.antaurus.nl

De informatie opgenomen in dit bericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijk zijn. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren door terugzending van dit bericht, en vervolgens dit bericht met eventuele bijlagen te verwijderen. Antaurus de
Vermogensstrateeg staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit bericht en ook niet voor de tijdige ontvangst daarvan.
This message and any attachments thereto are intended exclusively for the addressee thereof and may be confidential. If you are not the intended recipient of this message,
please notify the sender by returning this message and thereupon delete it and any attachments from your system. Antaurus de Vermogensstrateeg does not warrant the
correct and complete transmission of the content of this message, nor the timely delivery thereof

