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Essentiële Beleggersinformatie 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. 
Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet 
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de 
risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen 
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst 
te beleggen. 
 

Mondriaan Structures Fund 
ISIN: NL0012869317 
 
Dit fonds wordt beheerd door Mondriaan Asset Management B.V. 

 

 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

Doelstelling 
Behalen van een gemiddeld rendement op lange termijn 
na aftrek van kosten dat minimaal gelijk is aan het 
rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager 
risico dan een gespreide aandelenportefeuille. 
 
Beleggingsbeleid 
Het fonds belegt in gestructureerde beleggingsproducten 
met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. De 
gestructureerde producten bestaan uit vastrentende 
instrumenten in combinatie met OTC-derivaten. Het 
fonds kan direct beleggen in een product die de twee 
bouwstenen combineert, maar ook rechtstreeks 
beleggen in de onderliggende bouwstenen. Het 
rendement is afhankelijk van een bepaalde 
aandelenindex of een combinatie van aandelenindices. 
Het fonds heeft geen beperkingen op geografisch gebied. 
Het fonds kan in bedrijfs- en staatsobligaties beleggen 
met een bij aankoop minimale credit rating van A- bij 

tenminste één van de drie belangrijkste ratingbureaus. De 
beheerder heeft de discretionaire keuze met betrekking 
tot de te verrichten specifieke beleggingen. 
 
Inkomsten 
De door het fonds ontvangen dividend, rente en coupons, 
evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet 
uitgekeerd maar worden herbelegd. 
 
In-en uitstappen en minimum deelnamebedrag 
Op iedere eerste werkdag van de week en maand kan 
men in- of uitstappen. Het minimum deelnamebedrag 
bedraagt € 100.000. Vervolgstortingen of onttrekkingen 
dienen ook minimaal € 100.000 te bedragen. 
 
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te 
nemen. 

 

Risico- en opbrengstprofiel 
 

 
 
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van 
een risicoloze belegging. De geselecteerde risicocategorie 
is gebaseerd op maandelijkse waarnemingen over de 
laatste 5 jaar. Vanaf 1 januari 2018 betreft dit werkelijke 
waarden. De waarden ervoor betreffen simulaties die 
consistent zijn met het profiel van het fonds. Historische 
gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van 
het toekomstige risicoprofiel. Het fonds bevindt zich in 
categorie 5 vanwege de aard van haar beleggingen. Het is 
niet gegarandeerd dat de geselecteerde risicocategorie 
ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. 
 
De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor het 
fonds, maar worden niet op een adequate wijze door de 
risico indicator weergegeven. 
 

Tegenpartijrisico: het risico dat de uitgevende instelling 
van de financiële instrumenten waarin het fonds belegt, 
niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
Liquiditeitsrisico: het fonds belegt in financiële 
instrumenten die onder extreme marktomstandigheden 
minder liquide kunnen zijn wat invloed kan hebben op de 
liquiditeit van het fonds. 
 
Concentratierisico: het fonds kan beleggen in producten 
die onderliggend in dezelfde regio beleggen of uitgegeven 
worden door instellingen uit dezelfde sector. Een 
specifieke gebeurtenis in desbetreffende regio of binnen 
de betreffende sector kan dan sterke invloed hebben op 
het fonds. 
 
In paragraaf 7 van het prospectus (“Risico’s”) vindt u een 
meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige 
risico’s van het fonds. 
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Kosten 

De door de belegger betaalde kosten worden aangewend 
om de beheerkosten, met inbegrip van de marketing- en 
distributiekosten, te dekken. De kosten beperken de 
potentiële groei van de beleggingen. 
De instap- en uitstapvergoeding zijn maximale 
percentages. Het kan zijn dat u in sommige gevallen 
minder betaalt. U kunt dit vernemen bij uw financieel 
adviseur of distributeur. Een deel van deze kosten komen 
ten gunste van het fonds en een deel van deze kosten 
komen ten gunste van de beheerder. 
Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten 
zelf ook kosten in rekening brengt. 
Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de 
door het fonds gemaakte kosten (exclusief 
transactiekosten en vergoedingen voor toe- en 
uittreding) voor het boekjaar eindigend op 31 december 
2019 en het gemiddelde fondsvermogen over 2019. Dit 
cijfer kan van jaar tot jaar variëren. 
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u 
naar paragraaf 6 (“Kosten en uitgaven”) van het 
prospectus. 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden 
aangerekend. 

Instapvergoeding Maximaal 0,5% 

Uitstapvergoeding Maximaal 1,5% 

 
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen 
worden afgehouden voordat het belegd wordt (instap) of 
voordat de opbrengsten van uw belegging worden 
uitbetaald (uitstap). 
 
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden 
onttrokken. 

Lopende kosten 0,82% 

 
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan 
het fonds worden onttrokken. 

Prestatievergoeding Geen 

 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 

Het fonds is opgericht op 1 januari 2018. De resultaten 
zijn berekend in euro’s en zijn inclusief kosten, met 
uitzondering van in- en uitstapvergoedingen. De in het 
verleden behaalde resultaten hebben beperkte waarde 
als richtsnoer voor toekomstige resultaten. 

 

Praktische informatie 
 

• De bewaarder van het fonds is Kas Bank N.V. De administrateur van het fonds is Caceis Bank, Netherlands Branch. 

• Het Nederlandstalige prospectus van het Mondriaan Structures Fund en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos 
verkrijgbaar via www.mondriaanstructures.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige 
informatie en koersen van het fonds. Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen ook 
kosteloos worden opgevraagd via info@mondriaanstructures.com. 

• De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie en de uiteindelijke 
netto rendementen voor de belegger. 

• Mondriaan Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 
prospectus van het Mondriaan Structures Fund is. 

 
Aan Mondriaan Asset Management B.V. is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 19 
oktober 2020. 
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