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Bestuurdersversl g

Wij hebben het genoe en u hierbij het jaarverslag van Antaurus Capital Management B.V. aan te bieden.
Antaurus Capital Management B.V. tree t op als beheerder van het Antaurus Europe Fund. De
vennootschap treedt uitsluitend op als beheerder van dit fonds en ontvangt hiervoor een Entree-, Beheer-
en indien van toepassing een Prestatievergoeding. Voor een terugblik op het afgelopen jaar en een
toekomstvisie is het gegeven de verbondenheid met het fonds van belang om te kijken naar de
ontwikkelingen en uitkomsten van het beheerde fonds. Dit geldt zowel voor de organisatorische als de
financiële uitkomsten en ontwikkelingen. Hieronder treft u daarom het Verslag van de Beheerder aan, zoals
deze is opgenomen in het jaarverslag van Antaurus Europe Fund.

Koers AEF

Bron: Antaurus

Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarbericht van het Antaurus Europe Fund (AEF) aan te bieden. In
2018 behaalde het AEF een nettorendement van 5,6%. Hierdoor steeg de waarde van een participatie in het
AEF van € 221,05 eind 2017 naar € 233,35 per 31 december 2018. Het gemiddeld jaarlijks nettorendement
bedraagt 7,2% sinds de oprichting.

Het beheerde vermogen steeg van € 82,1 miljoen naar € 89,4 miljoen in 2018. De stijging was het gevolg
van het behaalde rendement en van substantiële stortingen van bestaande en nieuwe participanten.

Antaurus -  »AEX  DJ EuroStoxx

Bron: Antaurus, Bloomberg

Het rendement in 2018 is gerealiseerd met ongeveer éénderde van het risico van een 100%
aandelenbelegging. De netto long weging bedroeg gemiddeld 35%. Het positieve rendement werd behaald
in een dalende beurs. Door de positionering en de daling van de beurs droeg de bèta negatief bij aan het
resultaat in 2018. Het rendement werd behaald door een zeer sterke bijdrage van de aandelenselectie. De
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longposities droegen negatief bij aan het rendement. Meer dan de helft van de longposities droeg echter
positief bij ondanks de daling van de beurzen. De shortposities droegen bijna zonder uitzondering significant
bij aan het rendement. De winst op de shortposities compenseerde ruimschoots voor het verlies van de
lon posities.

Jaarrendcmcnt (%)

Vanaf 1 oict

200 2007 2008 2009 2010

Antaurus 12,1 9 -13,5 39,9 20,8

AEX 2,4 4,1 -52,3 36,4 5,7

AEX Tool Return 2.7 7,5 -50,3 42,0 9,3

DJ Eurostoxx 7,5 4,9 -46,3 23,4 -0,1

DJ Eurostoxx Total Return 7,9 7,9 -44,1 28,7 3,5

HFRX Global Hedge Fund 4.6 2,7 -23,8 13,2 4,6

MSCI World 3,9 -3,1 -39,5 23,6 17,5
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5.4 - ,0 52,0 3,5
Bron Bloomberg & Antaurus Capital Management

Ontwikkeling aandelenmarkten in 2018

2018 was het slechtste beursjaar sinds 2011. De Europese beurzen daalden variërend van 10% tot ruim 20%.
De AEX-index daalde 10%, terwijl de brede Europese index Stoxx Europe 600 met 15% daalde (zonder
dividenden).

Ontwikkeling AEF in 2018

De best presterende longposities waren Flow Traders (market maker in ETF s), Fagron (gezondheidszorg)
en Helvetia (verzekeraar). De slechtst presterende longpositie was Meyer Burger (zonne-energie). De
meeste shortposities droegen positief bij aan het behaalde rendement.

Het rendement van Flow Traders was 48% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement in 2018.
Nadat 2017 het minst bewegelijke jaar op de financiële markten was in de laatste dertig jaar, ging de handel
in 2018 zeer volatiel van start. Hierdoor kondigde Flow Traders in februari al aan dat 2018 het meest
winstgevende jaar zou worden uit haar bestaan. Flow Traders breidt de laatste kwartalen gestaag haar
positie uit in de Amerikaanse markt, waar het momenteel nog een beperkt marktaandeel heeft. Daarnaast
is het bedrijf in 2018 begonnen met het afgeven van prijzen in de valutamarkt. Ten slotte heeft Flow Traders
een licentie verkregen om als market maker te starten in Hong Kong.

Het rendement van Fagron in 2018 was 26%. Fagron is actief op het gebied van op maat gemaakte medicatie.
De koers werd gestuwd doordat Fagron de omzetgroei in de loop van het jaar wist te versnellen. Dit kwam
onder meer door een herstel van de Amerikaanse bereidingsmarkt. Tevens reageerde de koers positief op
de aankondiging van de overname van het Amerikaanse Humco. Humco is een toeleverancier van
merkproducten aan apothekers in de VS. In oktober organiseerde Fagron een dag voor beleggers om de
nieuwe faciliteit in Wichita (Kansas, VS) te tonen. Het lokale management liet zich hier ambitieus uit over
de toekomstplannen.

Het rendement van Helvetia in 2018 kwam uit op 13%. Helvetia publiceerde voor het eerst haar
solvabiliteitsratio. Deze is zeer solide en bleek hoger dan verwacht. Tezamen met de afgeronde integratie
van Nationale Suisse besloot Helvetia daarom om het dividend te verhogen van CHF 21 naar CHF 23 per
aandeel.

Met een koersdaling van 68% was Meyer Burger de longpositie met de grootste negatieve bijdrage aan het
resultaat in 2018. Meyer Burger is een Zwitserse onderneming die machines ontwikkelt en verkoopt voor
de productie van zonnepanelen. Qua technologie is Meyer Burger het meest geavanceerde bedrijf in de
wereldwijde zonne-energie sector. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn substantieel verslechterd
gedurende 2018. Meyer Burger kreeg in 2018 te maken met fors meer concurrentie voor haar belangrijkste
product. Verder besloot de Chinese overheid om (voorlopig) te stoppen met de subsidieregeling voor
grootschalige zonneparken. Aangezien China de grootste markt is voor zonnepanelen, besloten
producenten van zonnepanelen hun investeringen in productiemachines uit te stellen. Voor de lan e termijn
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hebben wij no  steeds vertrouwen in de vooruitzichten voor de zonneceltechnologie van Meyer Burger.
Dit werd aan het eind van 2018 bevestigd toen Meyer Burger een grote order ontving voor de nieuwste
technologie  heterojunction  die de efficiëntie van zonnecellen met 20% verhoogt.

Vooruitzichten

Nadat de beurzen begin 2018 met hogere koersen begonnen, zijn de aandelenbeurzen wereldwijd fors
gedaald in met name het laatste  wartaal van 2018. Er worden verschillende redenen genoemd voor deze
daling, waaronder de handelsoorlog tussen de VS en China, de aankomende Brexit en het begrotingstekort
van Italië. Wij schreven begin 2018 dat de eerste twee redenen voor onzekerheid bij bedrijven zorgen,
waardoor investeringsbeslissingen uitgesteld worden totdat deze onzekerheid is weggenomen.

Daarnaast wordt de Amerikaanse centrale bank (Fed) als boosdoener genoemd. Begin dit jaar was de
verwachting dat de Fed de beleidsrente driemaal zou verhogen. De Amerikaanse economie heeft echter
een sterk 2018 gekend, met een economische groei van circa 3% en een werkloosheid die met 3,8%
historisch laag is. Hierdoor is de inflatie opgelopen richting de Fed-doelstelling van 2%. Daardoor heeft de
Fed uiteindelijk vier renteverhogingen doorgevoerd in 2018 naar 2,25%.

In Europa is de verwachting dat de beleidsrente ten minste tot en met de zomer rond het nulpunt blijft. De
ECB heeft wel aangegeven dat zij vanaf januari 2019 stopt met het opkopen van obligaties. Hierdoor worden
de vijfgrootste centrale banken van de wereld voor het eerst sinds 2009 een netto verkoper van financiële
activa. Dit zal een prijsdrukkend effect hebben op obligaties, wat tot hogere obligatierentes leidt. Dit is over
het algemeen slecht voor de waardering van aandelen.

Vanaf medio 2018 lieten softe economische indicatoren zoals inkoopcijfers en vertrouwensindices in Europa
en Azië een forse daling zien. Met name recente data uit China zijn teleurstellend. Dit komt op een heikel
moment, aangezien China de ambitie heeft om haar (torenhoge) schuld te reduceren. Een af wakkende
economie zal dit nog lastiger maken. Aangezien China momenteel verantwoordelijk is voor circa 30% van
de wereldwijde economische groei zal een afzwakkende Chinese economie een substantiële impact hebben
op de rest van de wereld.

In het laatste kwartaal van 2018 liet de olieprijs een sterke daling zien. De prijs voor een vat Brent olie
daalde van $ 86 in oktober bijna 40% naar $ 53 eind december. Zorgen over een afzwakkende wereldwijde
economische groei en overcapaciteit op de oliemarkt worden als verklaringen voor de daling genoemd. De
uitspraak van de OPEC (organisatie van olie-exporterende landen) op 7 december dat zij gezamenlijk haar
productie zal verlagen konden de olieprijs geen duw in de rug geven.

Ondanks dat de economische vooruitzichten minder positief zijn dan aan het begin van 2018, wijzen
verschillende economische indicatoren erop dat de wereldwijde economie een redelijke groei zal laten zien
in 2019. Niet alle bedrijven zullen daar evenredig van profiteren. Doordat personeel en bepaalde
grondstoffen schaarser zijn geworden kampen veel bedrijven met oplopende kosten. Bedrijven die deze
kosten niet kunnen doorberekenen aan hun klanten zullen hun resultaten dus maar beperkt, of zelfs niet,
zien groeien. Het Antaurus Europe Fund selecteert aan de long-kant bedrijven die in staat zijn om deze
stijgende kosten door te berekenen aan hun klanten, terwijl wij aan de short-kant juist bedrijven hebben
geselecteerd die daar naar verwachting meer moeite mee zullen hebben.

Al met al blijft het AEF redelijk voorzichtig gepositioneerd. Het AEF heeft in het laatste kwartaal van 2018
gebruik gemaakt van de forse koersdalingen op de beurs en daarmee de netto-longweging verhoogd van
30% naar  0%. Mochten koersen verder dalen dan zal het AEF voorzichtig doorgaan met het kopen van
aandelen en daarmee langzamerhand de netto-longweging vergroten. Mochten aandelenkoersen vanaf deze
niveaus herstellen, dan zullen we meer short posities opbouwen. Het AEF verwacht met deze strategie een
bovengemiddeld rendement te behalen bij een beneden gemiddeld risico. De afgelopen twaalf jaar is dat
met een gemiddeld nettorendement van 7,2% gelukt.
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Net t overm ogcnswaardc cii re  dem ent A taurus IS ro])e Pmi d
jan feb maa apr mei jun jul aug se  okt nov dec jaar cum

Nettovermogenswaarde Antaurus Europe Fund (€)

2006 100,00 103.07 107,58 112,07

2007 113.69 112,66 112,84 115.42 122,80 123,80 121,77 116,55 114.14 119,19 116,46 117,53

2008 119.74 121,48 121,44 119.40 116,29 123.87 122,16 117,96 114,10 110,97 102,53 101,65

2009 108,82 115.65 118,19 124.59 127.15 127,60 136,45136,60 138,54 132,53 127,05 142,23

2010 142,44 142,89 147.90 150,72 147.40 147.94 150,08 149,12 157,17 159,65 159,62 171,81

2011 171.11 171.94 171.82 172,26 168,75 160,81 154.77 141.47 136.32 138.91 139,63 145,68

2012 151.55 162,05 161,84 154.70 149.19 151.28 149,63 152,69 154,14 156,49 155,73 157,68

20 3 161.44 163.79 158,27 159.05 161,94 159.41 160,12 161,14 165,66 156,77 158,14 162,57

2014 161.79 157.84 166,75 171.63 174.11 174.15 169,97 170,57 176,13 164,21 173,28 173,40

2015 176.13 186,89 189,07 189.73 192.49 184.42 191.58 181,34 175.51 184.31 187.09 185.45

2016 179.75 194.81 196,82 199.04 199,64 200,28 203,19 211,24 210,49 211,35 211,55 221,80

2017 221,82 224,40 227,42 225,11 222,18 220,09 222,08 217,47 218,05 216,60 213.13 221,05

2018 223,71 230,37 216,62 228, 9 229,63 227,19 226,76 231,59 239,98 236,93 238,59 233.35

Rendement Antaurus Europe Fund (%)
006 3,07 4,38 4,17 12,07 12,07

2007 1.45 -0,91 0,16 2,29 6.39 0.83 -1.66 -4,29 -2.07 4,42 -2.29 0,92 4,87 17,53
2008 1,88 1.45 -0,03 -1,68 -2,60 6,52 -1,38 -3,44 -3.27 -2.74 -7,61 -0.86 -13.51 1.65

2009 7.05 6,28 2,20 5.42 2,06 0,35 6,94 0,11 1,42 -4,34 -4,13 11.95 39,92 42,23

20 0 0,15 0.32 3.51 1.91 -2,20 0,37 1,45 -0,64 5,40 1.58 -0,02 7,64 20,80 71,81

2011 -0,41 0,48 -0,07 0,26 -2.04 -4.71 -3,76 -8.59 -3,64 1,90 0,52 4,33 -15,21 45,68

2012 4.03 6.93 -0.13 -4.41 -3.56 1,41 -1,09 2,05 0,95 1,53 -0,49 1,25 8,23 57,68

2013 2.39 1.46 -3.37 0,49 1,82 -1,56 0,45 0.63 2,81 -5.37 0.88 2,80 3,10 62,57

2014 -0,48 -2,44 5.65 2,92 1.45 0,02 -2,40 0,35 3,26 -6,77 5,52 0,07 6,66 73,40

2015 1.57 6,11 1.17 0,35 1.46 -4,19 3,88 -5.35 -3.21 5,01 1.51 -0,88 6,95 85.45
2016 -3.07 8.38 1.03 1.13 0,30 0,32 1,45 3.96 -0,36 0,41 0,09 4.85 19,60 121.80

2017 0,01 1,16 1.35 -1,02 -1.30 -0,94 0,90 -2,08 0.27 -0,66 -1,61 3,72 -0,34 121,05

2018 1,20 2,98 -5.97 5.62 0.37 -1,06 -0,19 2,13 3,62 -1,27 0,70 -2,20 5,56 133,35

Bron: Ciicle, Antaurus e  Bloomberq

Beleggingsbeleid

Het AEF beoogt op de middellan e termijn (5 jaar) een gemiddeld rendement te behalen van 7-10% per jaar,
na aftrek van kosten.

Getracht wordt de rendementsdoelstelling te realiseren door (normaliter voor een periode van 6 tot 36
maanden) long en short te beleggen in onder- of overgewaardeerde aandelen van aan Europese
gereguleerde beurzen genoteerde ondernemingen (de  fundamentele long/short equity strategie ).

Daarbij probeert het Fonds met een relatief klein gedeelte van het Belegbare Vermogen extra rendement
te genereren door gebruik te maken van bij de uitvoering van de fundamentele long-short equity strategie
geconstateerde mogelijkheden om transacties te doen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat
daarmee op korte termijn (in het algemeen I dag tot 6 maanden) winst gegenereerd zal worden (de  trading
long/short equity strategie ).

Het AEF verwacht met deze long/short strategieën een hoger rendement te kunnen behalen dan fondsen
die alleen long posities in Europese aandelen innemen, met een (als gevolg van het tevens innemen van
shortposities) lager marktrisico.

De fundamentele long/short equity strategie
Het AEF richt zich op Europese ondernemingen die zijn genoteerd op een Europese gereguleerde markt
waarvan de aandelen naar het oordeel van de Beheerder zijn onder- of overgewaardeerd. Met een focus
op België, Nederland en Zwitserland, omdat daar de opgebouwde expertise van de Beheerder ligt.

.6- [I  M ZARS

! 0  f , 2019
Mazars Accouritai ts N.V.

Gewciamieikt
voor iticfitiïicat edoelelnden



De fundamentele long/short equity strategie ziet er, kort samengevat, als volgt uit:
• er worden (op basis van fundamentele analyse) long posities ingenomen in (opties op) aandelen van
ondergewaardeerde ondernemingen en short posities in (opties op) aandelen van overgewaardeerde
ondernemingen. Zie verder hierna  Aandelenselectie ;
• afhankelijk van de visie op de ontwikkelingen op de financiële markten en de economie wordt gekozen
voor meer of minder long- of shortposities (meer of minder marktrisico). Zie verder hierna "Rol en bepaling
visie op de markt .

Aandelenselectie
Aandelen worden geselecteerd op basis van een grondige analyse van het bedrijf. Belangrijke
aandachtspunten hierbij zijn marktposities en de  barriers to entry , de ontwikkeling van de
winstgevendheid, de mate van onder- of overwaardering van het aandeel (tenminste 10%) en de ”tri gers 
die deze over- of onderwaardering kunnen opheffen. Waar veel waarde aan wordt gehecht bij de selectie,
is of een bedrijf winstgevend is of dat er binnen enkele jaren uitzicht is op een behoorlijke winstgevendheid.

Bij de investeringsbeslissing wordt er ook veel aandacht besteed aan de inschatting van het risico. Bij
voorkeur wordt er belegd in aandelen met een asymmetrisch risicoprofiel. Dit betekent in het geval van
een long positie, aandelen met een groot koerspotentieel en een beperkt neerwaarts risico. Bij een
shortpositie betekent dit aandelen met een groot negatief koerspotentieel en een beperkt opwaarts risico.

De Beheerder beschouwt een beleggingsportefeuille van posities in 25 tot 35 ondernemingen als optimaal.
Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen risico beperken door te spreiden en kans op rendement te
maximaliseren door te beleggen in alleen de beste beleggingsideeën. Als de marktomstandigheden daar naar
het oordeel van de Beheerder aanleiding toe geven kan er geïnvesteerd worden in een kleiner of groter
aantal ondernemingen.

Het AEF zal de beleggingen in beginsel spreiden over de verschillende industriegroepen als bedoeld in de
Global Industry Classification Standard (GICS). Door de bottom-up benadering kunnen bepaalde sectoren
echter over- of ondervertegenwoordigd zijn. Per sector wordt er gestreefd naar een netto positie (som
long posities minus som short posities) van niet meer dan 40% van het Fondsvermogen (gemeten bij aanvang
van een nieuwe positie in die industriegroep).

Een positie wordt aangehouden totdat de onder- of overwaardering grotendeels verdwenen is, de
onderneming niet meer voldoet aan één of meer van de criteria voor opname in de portefeuille of als zich
een betere beleggingsmogelijkheid voordoet. Over het algemeen zal een positie worden aangehouden voor
een termijn van 6-36 maanden.

Rol en bepalin  visie op de markt
Het Fonds is niet marktneutraal, het marktrisico wordt niet gehedged. Daardoor blijft de portefeuille,
alhoewel minder dan zonder een long/short strategie, gevoelig voor bewegingen van de aandelenbeurzen.
Ter beperking van dat marktrisico wordt, afhankelijk van de visie van de Beheerder op de ontwikkelingen
op de financiële markten en de economie, gekozen voor meer of minder long- of shortposities (meer of
minder marktrisico). In het algemeen zal het AEF trachten laag netto long of zelfs netto short belegd te zijn
in een dalende markt en hoog netto long in een stijgende markt.

De Beheerder komt tot haar visie op de marktrichting op basis van een door de Beheerder ontwikkeld
model van  leading indicators . Dit model bestaat uit een aantal deelindicatoren, die ieder een beeld geven
van de toestand van de economie en trends voorspellen voor de ontwikkeling van de economie, leder

onderdeel krijgt, naar mate van belangrijkheid, een bepaald gewicht toegewezen. Het gewogen gemiddelde
hiervan resulteert in een bandbreedte voor de omvang van de netto long of short positie van het AEF.
Verder baseert de beheerder haar visie op gesprekken met brokers, analisten, cfo s/ceo s en het lezen van
publicaties.
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De tradin  lon /short equity strategie
Gedurende het beleggin sproces loopt de Beheerder soms tegen beleggingsmogelijkheden (long of short)
op die niet passen in de fundamentele strategie, die naar het oordeel van de Beheerder op korte termijn
een aantrekkelijk rendement op kunnen leveren. De Beheerder wil die mogelijkheden kunnen benutten en
kan hiervoor een relatief klein gedeelte van het Belegbare Vermogen gebruiken (2 tot 5 posities).

Wijzigingen team Antaurus
In mei 2018 heeft Antaurus afscheid genomen van Michael Kembel. Na 24 jaar in de financiële wereld kiest
Michael ervoor om zijn horizon te verbreden. Michael zal na zijn vertrek eerst wat tijd voor zichzelf en zijn
gezin nemen en zich vervolgens oriënteren op de toekomst. Ondanks dat Michael al vaker heeft aangegeven
dat hij niet zijn gehele werkzame leven in de financiële sector wil doorbrengen, betreuren wij het enorm
dat Michael ons heeft verlaten. In 2006 stond Michael samen met ons aan de basis van Antaurus. Wij zijn
hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan ons succes de afgelopen 12 jaar. Tijdens de jaarvergadering in
mei hebben wij afscheid van Michael genomen. Wij wensen hem het allerbeste!

Antaurus heeft zich versterkt met een nieuwe directeur met als speciaal aandachtsgebied Risk en
Compliance. John van der Schenk is in maart 2018 begonnen als Risk en Compliance manager. Per I juni is
John toegetreden tot de directie van Antaurus, nadat toestemming was verkregen van de toezichthouder.

Verder heeft het team Antaurus zich in het najaar versterkt met twee nieuwe medewerkers: juul Ko als
intern relatiemanager en Winston Oentoro als manager Business Development. Pieter Zandee is eind 2018
benoemd als Portfolio Manager. Sinds 2016 is Pieter werkzaam bij Antaurus als Analist.

Beloning van personeelsleden en di ectie van de beheerder
De beheerder kent aan personeelsleden een vaste beloning toe gebaseerd op marktconforme
voorwaarden. Aanvullend op de vaste beloning kan een variabele beloning worden toegekend aan
medewerkers. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van verschillende factoren. Deze
factoren zijn de prestatie van het fonds, de prestatie van de beheerder en het team en de individuele
prestaties.

De beheerder heeft in 2018 een totale beloning toegekend van € 571.157, waarvan € 445.407 vaste beloning
en € 125.750 variabele beloning. Het totale aantal begunstigden bedroeg 10. De beloning van de directie
bedroeg € 199.721. Een verdere uitsplitsing van beloning naar categorie medewerkers is niet gemaakt,
aangezien beloningen dan eenvoudig te herleiden zijn naar individuen.

Verbonden pa tijen
Partijen worden als verbonden aangemerkt als een van de partijen beleidsbepalende invloed uitoefent op de
andere partij of invloed van betekenis op het financieel en zakelijk beleid heeft. De Beheerder van het
Antaurus Europe Fund, Antaurus Capital Management B.V. en Antaurus B.V. waren tot 31 december 2017
als zodanig gelieerde partijen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit gedragstoezicht financiële
ondernemingen Ww4t. Vanaf 1 januari 2018 is Antaurus B.V. verkocht en behoort in die zin niet meer tot
de Antaurus groep. Derhalve is zij dus geen verbonden partij meer.

Stemrecht
Zoals uiteengezet in het prospectus maakt de beheerder over het algemeen geen gebruik van de rechten
tot stemming in algemene vergaderingen van aandeelhouders van ondernemingen waarin wordt belegd.

Risk management en compliance
De beheerder maakt gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader
omschreven in het prospectus. Er wordt belegd binnen de limieten en beleg ingsrestricties zoals die in het
prospectus zijn vastgesteld. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. De directie
van de beheerder heeft in de verslagperiode regelmatig gesproken over zaken met betrekking tot
risicobeheer en compliance. Eveneens is tijdens het verslagjaar uitvoerig van gedachten gewisseld over het
beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico s, de behaalde resultaten en de ontwikkeling van het
belegde vermogen. Aan de hand van rapportages, regulier overleg met de compliance officer en de Fund

-8-
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Governance Compliance verklaringen van de externe administrateur heeft de beheerder vast esteld dat de
noodzakelij e maatregelen en principes ter bescherming van de participanten zijn nageleefd.

In het eerste halfjaar van 2018 heeft een interne overdracht van werkzaamheden plaatsgevonden binnen de
directie. Na het vertrek van Michael Kembel heeft John van der Schenk de verantwoordelijkheden specifiek
gericht op het gebied van risk management en compliance overgenomen. Hij is voorgedragen als statutair
directeur en daarvoor is een toetsing verplicht door de toezichthouder AFM. De toetsing is goed verlopen
en goedkeuring is verkregen. De AFM stemt in met de benoeming van John van der Schenk en het
terugtreden van Michael Kembel. De beheerder zorgt op deze manier voor een permanente, effectieve en
onafhankelijke risicobeheer en compliance functie aangezien geen betrokkenheid is bij uitvoering van de
diensten en activiteiten die worden bewaakt. Tevens zijn deze functies niet alleen gescheiden in alle lagen
van de aansturingskolom van de beheerder, maar hebben ook in de directie dezelfde autoriteit als de
portefeuillebeheerfunctie. Op deze wijze zorgt de functionele en hiërarchische scheiding ervoor dat de
functies onafhankelijk worden uitgevoerd en voldoende worden meegewogen in de besluitvorming. De
directie van de beheerder is van mening dat met het hiervoor geschetste op adequate en efficiënte wijze
invulling wordt gegeven aan de eis van onafhankelijk toezicht op de gang van zaken bij de beleggingsinstelling.
De AFM heeft in een rapport van bevindingen geconstateerd dat de uitbesteding van een controlefunctie
niet als onafhankelijk wordt gezien door de toezichthouder. Deze gedelegeerde functionaris wordt
aangesteld (en vervangen) door het bestuur van de beheerder en omdat deze functionaris verantwoording
aflegt aan dat bestuur. De gedelegeerde staat daarmee als regel in een ondergeschikte, afhankelijke relatie
ten opzichte van het bestuur. Door de interne wijziging in de organisatie en de bevindingen van de AFM is
de overeenkomst met Van De Kamp & Co B.V., eerder ingesteld als extern onafhankelijk toezichthoudend
orgaan, na overdracht van werkzaamheden per I augustus 2018 beëindigd.

Administratieve organisatie en interne beheersing
De directie heeft de administratieve organisatie en het interne beheerssysteem op schrift gesteld, de
zogenaamde AO/IB. Er zijn veranderingen in verantwoordelijkheden doorgevoerd, zodanig dat op
directieniveau de functionele en hiërarchische scheiding is gewaarborgd. De directie is van mening dat deze
AO/IB voldoet aan de eisen zoals bedoeld in artikelen 3:17 2c en  :14 Ie lid Wet financieel toezicht en dat
de administratieve organisatie en het interne beheerssysteem in werking zijn en voldoen aan de beschrijving
zoals deze uiteengezet is in de AO/IB.

Amsterdam, 10 april 2019
De Directie - Antaurus Capital Management B.V.
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

ateriële vaste activa (1)

Inventaris 9.004 1.506

Vlottende activa

Vorderingen (3)

Vorderingen op aandeelhouders 1.076.194 560.676
Overige vorderingen en overlopende activa 143.334 143.181

1.219.528

Liquide middelen (4) 561.262

1.789.794

703.857

849.430

1.554.793

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Geplaatst kapitaal
Overige reserves

72.000
1.356.703

1.428.703

72.000
1.353.247

1.425.247

Voorzieningen (6)

Voorziening egalisatie huurkorting

Kortlopende schulden (7)

Vennootschapsbelasting
Belastingen
Overige schulden en overlopende passiva

230.277
88.318
26.326

16.170

344.921

72.820
12.646
44.080

129.546

1.789.794 1.554.793

n
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

2 Winst-en-verliesreken ng over 2018

2018
€ €

2017
€ €

Netto-omzet (8) 2.669.592 2.039.973

Kosten

Personeelskosten (9) 653.605 369.612
Afschrijvingen (10) 2.502 917
Overige bedrijfskosten (11) 420.682 149.845

1.076.789 520.374

Bedrijfsresultaat 1.592.803 1.519.599

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (12) 7.229 21.555
Rentelasten en soortgelijke kosten (13) -623 -524

Financiële baten en lasten 6.606 21.031

Resultaat voor belastingen 1.599.409 1.540.630
Belastingen (14) -390.277 -375.358

Resultaat na belastingen 1.209.132 1.165.272

M :  J M A Z; A E. G
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

3 Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.592.803 1.519.599
Aanpassingen voor;
Afschrijvingen 2.502 917
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal;

16.170

Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden {exclusief

-515.671 1.528.197

schulden aan kredietinstellingen) 215.375 -261.616

Kasstroom uit  edrijfsoperaties 1.311.179 2.787.097

Ontvangen interest 7.229 21.555
Betaalde interest -623 -524
Vennootschapsbelasting -390.277

-383.671

-375.358

-354.327

Kasstroom uit operationele activiteiten 927.508 2.432.770

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -10.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenduitkering -1.205.676 -1.944.543

Mutatie geldmiddelen -288.168 488.227

Samenstelling geldmiddelen

2018 2017
€ € € €

Geldmiddelen per 1 januari 849.430 361.203

Mutatie liquide middelen -288.168 488.227

Geldmiddelen per 31 december 561.262 849.430

ti
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Antaurus Capital Management B.V, te Amsterdam Jaarrekening 2018

4 Toelichting algemeen

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Antaurus Capital Management B.V. bestaan voornamelijk uit:

a. het beheren en beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen;
b. het voeren van de directie, het beheer en de administratie van één of meer beleggingsinstellingen als

bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen;
c. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere

vennootschappen en ondernemingen;
d. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en

ondernemingen;
e. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere

waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten
behoeve van derden;

en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vestigingsadres

De statutaire vestigingsplaats van Antaurus Capital Management B.V. is Baarn. Antaurus Capital Management
B.V. is feitelijk gevestigd op de Piet Heinkade 99-B te Amsterdam en is bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder nummer 34252792.

Algemene  rondsla en voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd
met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van
een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel
noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

-14-



Antaums Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondsla en voor resuitaatbepalinq

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.
De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte
bedragen voor entree-, beheer- en prestatievergoedingen.

Kosten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met een
eventuele restwaarde.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, onder toepassing van fiscale
faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten.

-15-



Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTI A

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2018 2017

Inventaris

€ €

Aanschaffingswaarde 34.978 34.978
Cumulatieve afschrijvingen -33.472 -32.555

Boekwaarde per 1 januari 1.506 2.423

Mutaties
Investeringen 10.000 -

Afschrijvingen -2.502 -917

7.498 -917

Aanschaffingswaarde 44.978 34.978
Cumulatieve afschrijvingen -35.974 -33.472

Boekwaarde per 31 december

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

2. Financiële vaste activa

Huurkorting ais gevoig van overname huurcontract 16 maart
2018

9.004 1.506

Stand per 1 januari - -

Als gevolg van overname huurcontract van Antaurus B.V. 30.222 -

Genoten huurkorting 2018 -30.222 -

Langlopend deel per 31 december - -

Op 16 maart 2018 is door Antaurus Capital Management B.V. de huurverplichting voor het pand Piet Heinkade
99-B overgenomen van Antaurus B.V. De verhuurder van het onroerend goed heeft daarvoor haar toestemming
verleend op 1 oktober 2018.

Als gevolg van de overname van de huurverplichting zijn alle verplichtingen uit hoofde van de overdracht van dit
huurcontract voor rekening van Antaurus Capital Management B.V. Ten tijde van de overname van de
huurverplichting in maart 2018 had Antaurus Capital Management B.V. nog recht op een huurkorting van 5
maanden. Deze huurkorting over de maanden mei tot en met september is in 2018 ontvangen.

De totale huurkorting is naar rato verdeeld over de looptijd van het 5-jarig huurcontract tussen Antaurus B.V. en
Antaurus Capital Management B.V

i
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen op aandeelhouders

Vorderingen op aandeelhouders 1.076.194 560.676

Voor de vorderingen op aandeelhouders zijn afzonderlijke rekening-courantovereenkomsten opgesteld waarin
onder meer voorwaarden zijn opgenomen omtrent aflossing. Zekerheden zijn vooralsnog niet verstrekt. Over
elke vordering wordt 1,5% (2017 is 1,5%) rente berekend.

Overlopende activa

Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde verzekeringen
Overige vooruitbetaalde kosten

130.409
7.184
5.741

137.112
5.348

721

143.334 143.181

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V, rekening courant 353.785 127.437
ABN AMRO Bank N.V, internetspaarrekening 72 73
ABN AMRO Bank N.V, geblokkeerde rekening 30.151 -

MoneYou, spaarrekening 177.254 721.920

561.262 849.430

De liquide middelen, met uitzondering van de geblokkeerde rekening, staan ter vrije beschikking van de
vennootschap.

's.) J3
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 2.400 gewone aandelen nominaal € 30,00

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Betaalbaar gesteld dividend

Stand per 31 december

31-12-2018 31-12-2017

€ €

72.000 72.000

2018 2017
€ €

1.353.247
1.209.132

-1.205.676

2.132.518
1.165.272

-1.944.543

1.356.703 1.353.247

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke is gehouden op 20 april 2018 is de jaarrekening 2017
vastgesteld. Besloten is het resultaat 2017 ad € 1.165.272 toe te voegen aan de Overige Reserves. Tevens is in
de vergadering besloten uit de Overige Reserves een dividend uit te keren van € 1.205.676. Dit dividend is
betaalbaar gesteld op 20 april 2018.

6. Voorzieningen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Voorziening egalisatie huurkorting

Egalisatie huurkorting 16.170

Door de verhuurder van het onroerend goed is voor de periode 1 maart 2015 tot en met 29 februari 2020 een
huurkorting verstrekt van 12 maanden. De totale (aangepaste) huurkorting ad € 72.105 wordt gefactureerd in
2015 voor € 23.865, in 2016 voor € 18.018 en in 2018 voor € 30.222. In 2018 is door de vennootschap een
huurkorting genoten voor de maanden mei tot en met september.
Door Antaurus (Capital Management) B.V. wordt de totale huurkorting naar rato verdeeld over de looptijd van
het 5-jarig huurcontract.

2018 2017
€ €

Egalisatie huurkorting

Stand per 1 januari
Als gevolg van overname huurcontract van Antaurus B.V. 30.030
Vrijval ten gunste van het resultaat -13.860

Stand per 31 december 16.170

" 

rits N.V.
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

7. Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Belastingen

€ €

Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

88.318 12.646

Reservering vakantiegeld 11.302 5.578
Accountantskosten 11.750 9.000
Bonus personeel - 26.500
Overige kortlopende schulden 3.274 3.002

26.326 44.080

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Antaurus Capital Management B.V. heeft op 16 maart 2018 het huurcontract overgenomen van Antaurus B.V.
De overname betreft een met derden aangegane geïndexeerde 5-jaars huurverplichting voor de bedrijfsruimte
gelegen op de Ie verdieping van gebouw Blauw van de Piet Hein Buildings, Piet Heinkade 99-B in Amsterdam,
welke verplichting eindigt op 29 februari 2020. Per 31 december 2018 bedraagt de huurverplichting € 89.022 op
Jaarbasis.

Verbonden partijen

De Beheerder van het Antaurus Europe Fund en Antaurus Capital Management B.V. zijn per 31 december 2018
als zodanig gelieerde partijen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft.
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018

8. Netto-omzet

2018 2017

Netto-omzet

€ €

Entreevergoeding -630 -13.357
Beheervergoeding 1.523.501 1.584.337
Prestatievergoeding 1.146.721 468.993

2.669.592 2.039.973

9. Personeelskosten

Lonen en salarissen 571.157 331.281
Sociale lasten 41.455 15.732
Pensioenlasten 17.697 2.280
Overige personeelskosten 23.296 20.319

Bezoldiging van bestuurders

De bezoldiging aan bestuurders over 2018 bedraagt€ 199.721 (2017: € 187.128).

653.605 369.612

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017:
4).

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 2.502 917

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 75.893 7.000
Kantoorkosten 75.254 49.883
Verkoopkosten 204.455 43.035
Algemene kosten 65.080 49.927

420.682 149.845

Huisvestingskosten

Huur 58.009 7.000
Vrijval egalisatie huurkorting -13.860 -

Huur parkeerplaatsen 8.207 -

Onroerende zakenbelasting 2.161 -

Gebruikersvergoeding pand 4.236 -

Energie-, service- en schoonmaakkosten 17.140 -

75.893 7.000
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

2018 2017

Kantoorkosten

€ €

Abonnementen en contributies 5.185 697
Terminalkosten 46.606 48.524
Telefoonkosten 9.220 -

Internetkosten 14.243 662

75.254 49.883

Verkoopkosten

Publiciteitskosten 175.682 9.000
Representatiekosten 4.343 1.804
Marketing Events - 25.000
Reis- en verblijfkosten 16.845 4.996
Verteerkosten 7.585 2.235

204.455 43.035

Algemene kosten

Controlekosten jaarrekening 6.214 3.466
Administratiekosten 21.179 18.054
Advieskosten 19.101 19.124
Bedrijfsassuranties 10.204 8.914
Overige algemene kosten 8.382 369

Financiële baten en lasten

65.080 49.927

12. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten spaarrekeningen 334 879
Rente rekening-courant aandeelhouders 6.895 20.676

7.229 21.555

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente minus kosten rekening-courant -623 -524

14. Belastingen

Vennootschapsbelasting -390.277 -375.358
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Jaarrekening 2018

7 Besluit gedragstoezicht financ ële ondernemingen

Noch de onderneming noch haar bestuurders hebben remuneratie ontvangen als bedoeld in artikel 123 besluit
gedragstoezicht financiële ondernemingen lid 4.

Amsterdam, 10 april 2019

A.J.A.M. Sweere E.L.G. Platte

k
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Antaurus Capital Management B.V. te Amsterdam Overige gegevens 2018

Overige gegevens

1 Statutaire regeling winstbestemming

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 23 van de statuten van de vennootschap het volgende
bepaald;

Lid 1
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening
is bepaald alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit reserves voor zover
het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit
tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert
slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Lid 2
Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal
houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten
een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of van deze aandelen
certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of houder van
die certificaten.

Lid 3
Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet
dat toestaat.

Lid 4
Uitkeringen van winst zijn onmiddellijk na vastelling daarvan betaalbaar, tenzij de algemene vergadering bij het
desbetreffende besluit een ander tijdstip heeft vastgesteld en mits het bestuur goedkeuring heeft verleend aan
het besluit tot uitkering.

Lid 5
De vordering tot betaling van een uitkering verjaart door verloop van vijfjaren nadat zij betaalbaar is gesteld.

Lid 6
De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld
zullen worden uitgekeerd.

2 Commissarissen/bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

Aan de vennootschap zijn geen commissarissen verbonden.
Door de vennootschap zijn geen aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten uitgegeven.

3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op afzonderlijke pagina's.
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