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1 BELANGRIJKE INFORMATIE 
Trustus Beleggingsfondsen N.V., Aandelenserie G1 (Trustus Tech & Innovation Fonds) is een Subfonds van 

Trustus Beleggingsfondsen N.V. (Trustus Beleggingsfondsen). Trustus Beleggingsfondsen wordt beheerd door 

Trustus Capital Management B.V. (Beheerder). De bewaarder van Trustus Beleggingsfondsen is CACEIS BANK, 

Netherlands Branch. Dit prospectus (Aanvullend Prospectus) d.d. [●] 2022 is een aanvulling op het prospectus 

d.d. [●] 2022  van Trustus Beleggingsfondsen (Prospectus). Op een belegging in Trustus Tech & Innovation Fonds 

(het Fonds) is zowel het bepaalde in het Prospectus als dit Aanvullend Prospectus van toepassing. Dit Aanvullend 

Prospectus moet derhalve worden gelezen in samenhang met het Prospectus. Woorden welke met een 

hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd in dit Aanvullend Prospectus hebben de betekenis die 

daaraan in het Prospectus is toegekend.  

Certificaten Trustus Tech & Innovation Fonds (Certificaten) corresponderen met Aandelenserie G1 van Trustus 

Beleggingsfondsen. CACEIS BANK, Netherlands Branch houdt in opdracht van de Beheerder een afzonderlijke 

administratie aan waarin alle aan het Fonds toe te rekenen resultaten worden geadministreerd. De resultaten 

van het Fonds  komen uitsluitend ten gunste of ten laste van de reserves van Aandelenserie G1. Aandelenserie 

G1 is gecertificeerd door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen. Aan de Certificaathouder 

komt het economisch recht toe van de Aandelen. Het stemrecht op de Aandelen wordt uitgeoefend door de 

Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen.  

Het Fonds  is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen maximale omvang.  

2 BELEGGINGSBELEID  

2.1 PORTEFEUILLESAMENSTELLING 
Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse 

een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. 

Er wordt door de beheerder vooral gekeken naar de groei-vooruitzichten en de schaalbaarheid van het bedrijf 

en de branche. Het Fonds zal hierdoor ook beleggen in bedrijven die op basis van hun huidige “disruptieve 

karakter” een substantieel marktaandeel in de toekomst kunnen verwerven. Thema’s en innovaties op het 

gebied van DNA Technologie, Automatisering, Robotisering, Energie-opslag, Kunstmatige Intelligentie, Fin-Tech 

en “Next Generation Internet” zullen een belangrijk deel van het Fonds uitmaken. De beleggingen worden 

derhalve geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de onderneming en niet op basis van macro-

economische prognoses of andere projecties van economen of analisten. De beleggingen worden aangegaan 

voor een langere termijn. Er wordt gestreefd naar een hoger dan gemiddeld aandelenrendement met een 

portefeuille van aandelen in ongeveer 20 tot 30 verschillende bedrijven.  

2.2. BELEGGINGSRESTRICTIES 
 

Het beleggingsbeleid kent de volgende restricties: 

• er worden geen shortposities ingenomen noch andere transacties zoals stop-loss posities;  

• er worden geen leningen aangegaan (anders dan omschreven in paragraaf 4.4 van het Prospectus); en 

• er worden geen financiële instrumenten uitgeleend. 
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3 BEHAALDE RENDEMENTEN EN RISICOPROFIEL 
Voor het Fonds is op de Website een factsheet gepubliceerd. In de factsheet is onder andere een actueel 

overzicht opgenomen van: 

1. de actuele Intrinsieke waarde (per Certificaat) en de datum waarop deze is vastgesteld; 

2. het (in het verleden) behaalde rendement,  

3. een actueel risicoprofiel; en 

4. de omvang van de eventueel gebruikte hefboomfinanciering.  

De Intrinsieke waarde wordt vastgesteld op grond van de waarderingsgrondslagen zoals omschreven in het 

Prospectus. Het risicoprofiel wordt benaderd middels een berekening van de volatiliteit. De volatiliteit geeft de 

mate van beweeglijkheid aan van het in het verleden behaalde rendement. De volatiliteit is derhalve een indicatie 

van het risicoprofiel van het Fonds gebaseerd op historische gegevens. In dit kader wordt eraan herinnerd dat in 

het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. 

4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN 
De kosten worden omschreven in het Prospectus. In de navolgende paragrafen wordt alleen de omvang van de 

betreffende kosten uiteengezet.  

4.1  AAN- EN VERKOOPKOSTEN 
Ter zake van aan- en verkoop van Certificaten worden aan de Certificaathouder kosten in rekening gebracht. De 

aan- en verkoopkosten van Certificaten worden berekend over de Handelskoers van het Fonds. De aan- en 

verkoopkosten komen ten goede van het Fonds, met uitzondering van de funding provisie. De funding provisie 

komt ten goede aan de Beheerder. 

 

 

De hoogte van de aan- en verkoopkosten is berekend aan de hand van het lange termijngemiddelde van de reële 

aan- en verkoopkosten van de financiële instrumenten waarin het Fonds  belegt. De Beheerder kan dit 

percentage aanpassen indien dit lange termijngemiddelde als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. Uit 

oogpunt van transparantie en eenvoud wordt een vast percentage gehanteerd. 

4.2 DOORLOPENDE KOSTEN  
Naast aan- en verkoopkosten worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. Dit zijn de zogenaamde doorlopende 

kosten. In het overzicht hierna zijn deze nader gespecificeerd weergegeven. De daarin vermelde percentages 

betreffende maximale percentages.  

 

 

Aan- en verkoopkosten % 

Aankoopkosten 0,05 

Verkoopkosten 0,05 

  
Funding provisie (alleen bij aankoop) 0,50 
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Doorlopende kosten inclusief afschrijving herstructureringskosten 
(gebaseerd op een fondsvermogen van EUR 47 mln.) 

Budget 2022 
EUR 

  

Afschrijving herstructureringskosten  37.386  

Beheervergoeding (1,5%) 705.000 

Servicevergoeding fondsbeheer (0,17%) 79.900  

Bewaarloon 10.544   

Administratievergoeding Bewaarder 16.167 

Marketingkosten (0,15%)  70.500  

Accountant 6.519 

Toezichtkosten (AFM/DNB)  5.381  

Overige kosten (verzekeringen, advieskosten) 4.908 

Variabele vergoeding P.M. 
======== 

Totaal doorlopende kosten 936.307 

  

Lopende Kosten Factor 1,99% 

 

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 

Jaarlijks wordt 20% van de gemaakte herstructureringskosten van het Fonds ten laste van het resultaat gebracht. 

De afschrijving vindt jaarlijks plaats totdat de volledige herstructureringskosten ten laste van het resultaat zijn 

gebracht.  

VARIABELE VERGOEDING 

De Beheerder is gerechtigd tot een jaarlijkse variabele vergoeding zoals beschreven in het Prospectus. De 

variabele vergoeding bedraagt een percentage van het rendement dat boven dit bepaalde rendement uitgaat. 

Bij een jaarlijks rendement van het Fonds dat hoger is dan 8%, bedraagt de variabele vergoeding 20% van het 

meerdere. 
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Voorbeeld berekening variabele vergoeding: 

  

Intrinsieke 
waarde per 
Certificaat 
(voor 
berekening 
variabele ver-
goeding) 

High 
Water 
Mark 
(intrin-
sieke 
waarde) 

Aantal 
uitstaande 
Certificaten 

Hurdle 
(8%) 

Rende-
ment 
boven 
Hurdle 

Grondslag 
berekening 
variabele  
vergoeding 

Variabele 
vergoeding  
20% 

Start-
datum 

                
100,00  

                
100,00  

            
1.000,00  

                
100,00  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

31/12/T 
                

110,00  
                

100,00  
            

1.000,00  
                

108,00  
                    

2,00  
            

2.000,00  
                

400,00  

31/12/T+1 
                

115,00  
                

110,00  
            

1.000,00  
                

118,80  
                         

-    
                         

-    
                         

-    

31/12/T+2 
                

110,00  
                

110,00  
            

1.000,00  
                

118,80  
                         

-    
                         

-    
                         

-    

31/12/T+3 
                

120,00  
                

110,00  
            

1.000,00  
                

118,80  
                    

1,20  
            

1.200,00  
                

240,00  

31/12/T+4 
                

120,00  
                

120,00  
            

1.000,00  
                

129,60  
                         

-    
                         

-    
                         

-    

31/12/T+5 
                

140,00  
                

120,00  
            

1.000,00  
                

129,60  
                  

10,40  
          

10.400,00  
            

2080,00  

31/12/T+6 
                

150,00  
                

140,00  
            

1.000,00  
                

151,20  
                         

-    
                         

-    
                         

-    

 

5 RISICO'S 
Voor de algemene risicofactoren welke zijn verbonden aan Trustus Beleggingsfondsen wordt verwezen naar het 

Prospectus. In dit Aanvullend Prospectus worden de risicofactoren omschreven welke meer specifiek voor het 

Fonds  van belang zijn. De risicofactoren worden omschreven in de volgorde van belang. Hoewel deze paragraaf 

en de corresponderende paragrafen in het Prospectus met zorg zijn samengesteld, is het mogelijk dat niet alle 

mogelijke risicofactoren zijn vermeld en omschreven.  

5.1 MARKT-, PRIJS-EN KREDIETCRISISRISICO  
De waardeontwikkeling van de Certificaten is in het algemeen afhankelijk van de ontwikkelingen op de effecten-

, kapitaal- en valutamarkten. Fluctuaties van de waarde van de beleggingen en van de dividendopbrengsten 

hebben een directe invloed op de waarde van de Certificaten . De waarde van de Certificaten kan dalen als gevolg 

van een algehele daling in de markt of in een categorie van beleggingen. Deze dalingen kunnen worden 

veroorzaakt door algemene economische ontwikkelingen, bedrijfstakgewijze ontwikkelingen, onderneming 

specifieke factoren, politieke en fiscale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de 

aandelenmarkten.  

5.2 RISICO VAN BEPERKTE SPREIDING 
Vanwege de aard van de beleggingsstrategie, waarbij wordt belegd in 20 tot 30 verschillende ondernemingen, is 

de portefeuille van dit fonds zeer beperkt gespreid. De portefeuille is daarmee zeer gevoelig voor de 
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ontwikkelingen in de prestaties van deze individuele ondernemingen. De waarde van een Certificaat van het 

Fonds kan derhalve sterk fluctueren.  

5.3 VALUTARISICO 
Het Fonds  belegt in bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen in verschillende landen en in verschillende valuta. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om valutaschommelingen versus de euro te 

neutraliseren. De waarde van de beleggingen is derhalve mede afhankelijk van de valuta waarin de beleggingen 

zijn genoteerd. 

5.4 LIQUIDITEITSRISICO  
Het Fonds  belegt in de principe in goed verhandelbare beursgenoteerde aandelen. Echter aandelen zijn of 

worden illiquide wanneer deze beperkt worden verhandeld. Er is derhalve bij illiquide aandelen over het 

algemeen geen sprake van een ‘brede’ of consistente koersvorming. De koers wordt immers ‘bepaald’ door 

enkele kopers en verkopers. De laatst gedane transactie kan weken geleden hebben plaatsgevonden. De 

illiquiditeit kan onder meer worden veroorzaakt door de risicoperceptie van de markt, de onbekendheid met 

aspecten van bepaalde financiële aandelen en/of bepaalde (relevante) maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. Uitgebreide analyses en onderzoeksrapporten zijn veelal niet voorhanden.  

Indien er geen liquide markt (meer) bestaat voor de beleggingen waarin het Fonds  belegt, kan dit tot gevolg 

hebben dat de beleggingen of de onderliggende waarden van deze beleggingen niet tegen de gewenste prijs en 

voorwaarden en op het gewenste tijdstip kunnen worden verkocht, waardoor de waarde van de Certificaten 

wordt aangetast. Dit risico houdt ook verband met het ontbreken van een gereglementeerde markt waarop 

bepaalde typen beleggingen kunnen worden verhandeld. Ontwikkelingen op de financiële markten kunnen 

leiden tot een toenemend liquiditeitsrisico, bijvoorbeeld door een verminderde verhandelbaarheid van bepaalde 

aandelen.  

 


