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Het Mondriaan Structures Fund (het “Fund”) 

belegt in gestructureerde beleggingsproducten 

met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. Deze 

producten bieden een relatief hoge coupon. Het 

rendement van deze producten is afhankelijk van de 

koersontwikkeling van een onderliggende waarde. 

De voorwaardelijke hoofdsomgarantie betekent 

dat op de einddatum de volledige nominale 

waarde wordt uitgekeerd, tenzij een vooraf 

bepaald beschermingsniveau wordt doorbroken. 

Dit beschermingsniveau is een percentage van de 

startkoers van de onderliggende waarde en ligt 

aanzienlijk lager dan deze startkoers. 

Deze beleggingsproducten maken gebruik van het 

feit dat beleggers niet rationeel handelen (behavioral 

finance). Veel beleggers proberen opwaarts 

potentieel te maximeren, terwijl ze neerwaarts risico 

willen beperken. Ze hebben vaak een noodzaak voor 

een bepaalde vloer in hun vermogen, bijvoorbeeld 

omdat ze afhankelijk zijn van een minimaal 

vermogen om van te leven. Deze vloer kan ook 

vanuit regelgeving zijn ingegeven, bijvoorbeeld voor 

verzekeraars en pensioenfondsen. Men is hierdoor 

bereid een verzekeringspremie te betalen om 

verliezen te kunnen vermijden. Aangezien de vraag 

naar bescherming op met name aandelenindices 

hoog is, is ook de verzekeringspremie hoog 

voor het risico dat wordt afgedekt. Doordat de 

hoofdsomgarantie vervalt bij een bepaalde daling, 

wordt gebruik gemaakt van een te hoge premie. 

De beleggingsproducten worden voor het Fund 

op maat gemaakt door financiële instellingen. De 

keuzemogelijkheden zijn groot. De beheerder 

heeft ruime kennis van gestructureerde 

beleggingsproducten en veel ervaring in het 

selecteren van producten die een aantrekkelijk 

risico- rendementsprofiel opleveren. Daarnaast 

zijn er goede en langdurige relaties met financiële 

instellingen. Dit leidt tot goede voorwaarden en 

service in combinatie met lage kosten. 

Het Fund biedt spreiding over een groot aantal 

gestructureerde beleggingsproducten waardoor 

risico’s worden verlaagd. Dit leidt tot een belegging 

met een verwacht rendement op lange termijn dat 

vergelijkbaar of beter is dan het verwachte lange 

termijn rendement op aandelen, echter met een lager 

risico. Daarnaast biedt het diversificatievoordelen 

door het Fund toe te voegen aan een traditionele 

beleggingsportefeuille. 

Om inzicht te geven in de werking van het Fund, 

is een prospectus opgesteld. Hierin is uitgebreide 

informatie beschikbaar over de structuur, de uitgifte 

en inkoop van participaties, het beheer, de kosten 

en de beleggingsrisico’s. Wij adviseren dringend om 

alle beschikbare informatie grondig te bestuderen 

alvorens te participeren in het Mondriaan Structures 

Fund. 

Het prospectus is te downloaden op 

www.mondriaanstructures.com/participeren

INLEIDING
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Het Fund heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van het vermogen tegen een aanvaardbaar 

risico. Het Fund streeft naar 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. Om dit doel te 

bereiken, wordt belegd in een gespreide portefeuille van gestructureerde beleggingsproducten met een 

voorwaardelijke hoofdsomgarantie (“Structures”).

Deze Structures bestaan uit vastrentende instrumenten in combinatie met een derivaat. Het Fund kan direct 

beleggen in een product dat de twee bouwstenen combineert, maar kan ook rechtstreeks beleggen in de 

onderliggende bouwstenen.

De invulling van de Structures wordt op maat gemaakt en wordt afgestemd op doelstellingen van het Fund en 

op marktomstandigheden.

BESCHERMINGSNIVEAU

Het beschermingsniveau is een vooraf bepaald niveau van de onderliggende waarde dat bepaalt of op de 

einddatum de volledige nominale waarde wordt afgelost. Dit beschermingsniveau is een percentage van de 

startkoers van de onderliggende waarde. Noteert de onderliggende waarde op alle afgesproken peildata op of 

boven het beschermingsniveau, dan geldt de hoofdsomgarantie en wordt de nominale waarde van het product 

afgelost. Noteert de onderliggende waarde op tenminste één peildatum onder het beschermingsniveau, dan 

vervalt de voorwaardelijke garantie. In dat geval wordt een een-op-een risico gelopen op de onderliggende 

waarde, berekend ten opzichte van de startwaarde van de onderliggende waarde.

Het Fund streeft naar een risico dat lager is dan het risico van een rechtstreekse aandelenbelegging.

Om die reden wordt binnen het Fund alleen belegd in producten met een initiële buffer tot het

beschermingsniveau van minimaal 40%. Het maximale beschermingsniveau per product is dus gelijk

aan 60% van de startwaarde. Dit betekent dat als de onderliggende waarde op de peildata niet meer

dan 40% is gedaald, op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd.

MONDRIAAN STRUCTURES FUND
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We veronderstellen dat de onderliggende waarde de Euro Stoxx 50 index betreft en dat het beschermingsniveau 

gelijk is aan 60% van de startkoers. In onderstaande figuur worden 3 Structures bekeken. De looptijd bedraagt 

telkens 5 jaar. In de figuur is de historische koersontwikkeling weergegeven van deze index over de periode 2006 

tot en met 2020 inclusief de hoogte van het beschermingsniveau per Structure over drie periodes van 5 jaar.

Voor de eerste Structure wordt het beschermingsniveau van 60% doorbroken in februari 2009. Op dat moment 

vervalt de voorwaardelijke hoofdsomgarantie en wordt een een-op-een risico gelopen op de onderliggende 

index. Op einddatum (31 december 2010) is de index sinds de start (31 december 2005) met circa 22% gedaald. 

De uitbetaling van de Structure is op dat moment gelijk aan 78%. 

Voor Structure 2 en 3 wordt het beschermingsniveau niet doorbroken en bedraagt de uitbetaling op einddatum 100%.

VOORBEELD 1: BESCHERMINGSNIVEAU

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20

Beschermingsniveau (60%) Euro Stoxx 50 index

Structure 1 Structure 2 Structure 3

Beschermingsniveau
doorbroken



M O N D R I A A N  

S T R U C T U R E S

F U N D6

COUPON

De coupon kan zowel gegarandeerd zijn of alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgekeerd. Een 

voorwaardelijke coupon is hoger dan een gegarandeerde coupon. Bij een voorwaardelijke coupon geldt dat 

als de onderliggende waarde op een peildatum niet onder een vooraf bepaald percentage van de startkoers 

sluit (coupon barrier) de coupon wordt uitgekeerd. Vaak wordt gekozen voor een memory coupon. Dit betekent 

dat, als een voorwaardelijke coupon wordt uitgekeerd, ook eventueel eerder niet uitgekeerde coupons alsnog 

worden uitgekeerd.

VOORBEELD 2: COUPON

MONDRIAAN STRUCTURES FUND

 

We veronderstellen weer 3 Structures, dat de onderliggende waarde de Euro Stoxx 50 index betreft en dat 

er jaarlijks een voorwaardelijke coupon wordt uitgekeerd (met memory-effect). De coupon barrier is gelijk aan 

75% van de startkoers. De looptijd van de 3 Structures bedraagt telkens 5 jaar. In onderstaande grafiek is de 

historische koersontwikkeling weergegeven van deze index over de periode 2006 tot en met 2020 inclusief de 

hoogte van de coupon barrier van de 3 Structures.

Voor de eerste Structure sluit de index aan het eind van jaar 1 en 2 boven de coupon barrier en wordt beide 

keren de coupon uitbetaald. Aan het eind van jaar 3 (31 december 2008) sluit de index onder de coupon barrier 

en wordt de coupon niet uitbetaald. Aan het eind van jaar 4 sluit de index echter weer boven de coupon barrier 

en wordt de coupon, inclusief de niet uitgekeerde coupon over jaar 3, uitgekeerd. Ook over jaar 5 wordt de 

coupon uitgekeerd, waardoor uiteindelijk alle coupons zijn uitgekeerd. 

Voor Structure 2 en 3 sluit de index op de peildata geen enkele keer onder de coupon barrier, waardoor elk jaar 

de coupon wordt uitgekeerd.

De coupon barrier ligt doorgaans tussen 60% en 80%, maar zal nooit hoger zijn dan 100%.
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VERVROEGDE AFLOSSING (AUTOCALL)

Structures hebben een vaste maximale looptijd. Meestal wordt gekozen voor een variant waarbij onder 

bepaalde voorwaarden een vervroegde aflossing plaatsvindt. Dit leidt tot een hogere coupon. Er wordt dan 

een zogenaamde autocall barrier bepaald. De autocall barrier is een percentage van de startkoers van de 

onderliggende waarde en bepaalt of het product vervroegd tegen 100% van de nominale waarde aflost. 

Op elke peildatum wordt gekeken hoe de onderliggende waarde noteert ten opzichte van de autocall barrier. Als 

de koers van de onderliggende waarde op dat moment op of boven de autocall barrier sluit, eindigt het product 

en wordt de nominale waarde uitbetaald, samen met de eventuele coupon(s). Dit is ook het geval indien in een 

eerder stadium het beschermingsniveau op de hoofdsom neerwaarts is doorbroken. De autocall barrier ligt 

doorgaans tussen 90% en 100% van de startkoers van de onderliggende waarde.

VOORBEELD 3: VERVROEGDE AFLOSSING 

We veronderstellen weer 3 Structures, dat de onderliggende waarde de Euro Stoxx 50 index betreft en dat 

het jaarlijks mogelijk is dat de Structure vervroegd wordt afgelost. De autocall barrier is gelijk aan 90% van 

de startkoers. De looptijd bedraagt telkens 5 jaar. In onderstaande grafiek is de historische koersontwikkeling 

weergegeven van deze index over de periode 2006 tot en met 2020 inclusief de hoogte van de autocall barrier 

van de 3 Structures.

In het geval van Structure 1 sluit de index aan het eind van jaar 1 boven de autocall barrier en wordt de Structure 

vervroegd afgelost tegen 100%. Bij Structure 2 sluit de index na 1 jaar onder de autocall barrier en loopt de 

Structure door. Na jaar 2 sluit de index boven de autocall barrier en wordt op dat moment de Structure vervroegd 

afgelost op 100%. Structure 3 wordt na 1 jaar vervroegd afgelost op 100%.

MONDRIAAN STRUCTURES FUND
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PEILDATA

Voorafgaand aan de startdatum worden de 

peildata vastgesteld. Op elke peildatum wordt de 

slotkoers van de onderliggende waarde van die 

dag vergeleken met de eventuele autocall, coupon 

barrier en het beschermingsniveau. De peildata 

die betrekking hebben op het beschermingsniveau 

kunnen anders zijn dan de peildata voor de autocall 

en coupon.n

ONDERLIGGENDE WAARDE

De onderliggende waarde is bepalend voor het 

resultaat van de Structure. Om specifiek risico van 

individuele aandelen te voorkomen en vanwege 

liquiditeit maakt het Fund uitsluitend gebruik van 

(trackers op) aandelenindices. Tevens geldt dat 

de vraag naar bescherming zich vooral richt op 

aandelenindices, waardoor deze als onderliggende 

waarde voor de Structures de beste resultaten 

bieden. 

Het Fund maakt veelal gebruik van zogenaamde 

“worst of” Structures. Dit betekent dat het 

rendement afhankelijk wordt gemaakt van de 

slechtst presterende index of tracker op een index 

(“worst of”). 

Uit het verleden blijkt dat bij grote dalingen de 

samenhang (correlatie) tussen rendementen van 

aandelenindices oploopt. Met andere woorden: 

tijdens perioden van crisis reageren rendementen 

van aandelenindices grotendeels gelijk aan elkaar. 

Dit geldt in veel mindere mate voor individuele 

aandelen. 

Het Fund belegt alleen in Structures met een 

relatief grote buffer tot het beschermingsniveau. 

Als de correlatie tussen indices toeneemt tijdens 

een crisis en rendementen van verschillende 

indices vrijwel gelijk in waarde dalen, maakt het 

voor de uitbetaling op einddatum van een Structure 

niet uit of het rendement gebaseerd is op een 

individuele index, een mandje van indices of de 

slechtst presterende uit een mandje van indices. 

In dat geval biedt de keuze voor een “worst of” 

toegevoegde waarde vanwege de hogere coupon. 

Het verwachte rendement neemt toe tegen een 

aanvaardbaar risico. De toegevoegde waarde 

wordt ook gebruikt om het beschermingsniveau 

op een lager niveau te kunnen zetten. In dat geval 

neemt het risico af zonder dat dit ten koste gaat 

van het verwachte rendement.
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UITGEVENDE INSTELLING

De Structures worden doorgaans uitgegeven 

door grote, internationaal opererende 

financiële instellingen. De uitgevende instelling 

is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de 

coupons en voor de uitbetaling van de waarde op 

de einddatum. 

Om het tegenpartij risico te beperken, zal 

voornamelijk belegd worden in Structures uitgegeven 

door wereldwijde systeembanken. Daarnaast is op 

het moment van aanschaf de minimale creditrating 

van de uitgevende instellingen waaruit wordt 

gekozen, altijd gelijk aan ‘investment grade’ bij 

minstens één van de drie grote kredietbeoordelaars 

(S&P, Moody’s of Fitch) en geldt er een maximale 

allocatie per uitgevende instelling. 

Om het tegenpartijrisico nog verder te verminderen, 

zullen de beleggingen van het Fund steeds 

meer plaatsvinden in een afzonderlijk  derivaat 

en een  vastrentend instrument (obligaties en 

liquiditeiten). Hiervoor gelden strikte voorwaarden. 

Minimaal 50%  van de obligatieportefeuille 

zal  bijvoorbeeld bestaan uit staatsobligaties. Het 

tegenpartijrisico op financiële instellingen wordt 

hierdoor aanzienlijk verlaagd.

LOOPTIJD

Binnen het Fund wordt meestal gekozen voor een 

looptijd tussen één en vijf jaar. De keuze hangt vooral 

af van marktomstandigheden en van de vervalkalender 

van het Fund.

VALUTA

Het Fund noteert in euro’s. Het is mogelijk om in 

andere valuta’s dan euro’s te beleggen om gebruik te 

kunnen maken van betere voorwaarden in combinatie 

met een mogelijke stijging van de betreffende valuta 

ten opzichte van de euro. Dit beperkt zich tot grote 

wereldvaluta’s. Vanwege het risicoprofiel van het Fund 

zal het belang in euro’s minimaal gelijk zijn aan 50%. 

Om de werking van een Structure verder te illustreren, 

is in de bijlage een voorbeeld uitgewerkt.

MONDRIAAN STRUCTURES FUND
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Er wordt verondersteld dat participanten 

de risico’s van beleggen in het Fund kunnen 

dragen. Hieronder staat een beschrijving van de 

belangrijkste risico’s van het Fund. In paragraaf 

7 van het prospectus (“Risico’s”) staat een meer 

uitgebreide beschrijving van deze en de overige 

risico’s van het Fund.

Kapitaalrisico

De kapitaalbescherming van de gestructureerde 

beleggingsproducten is voorwaardelijk. Als het

beschermingsniveau wordt doorbroken, vervalt de 

hoofdsombescherming. In dat geval kan de

eindwaarde van het beleggingsproduct aanzienlijk 

lager zijn dan het geïnvesteerde bedrag. Hoe

lager het beschermingsniveau, hoe lager de kans is 

dat dit niveau wordt doorbroken.

Het Fund mag alleen beleggen in gestructureerde 

beleggingsproducten waarvan het initiële

beschermingsniveau niet hoger is dan 60%. Dit 

betekent dat de initiële buffer tot het

beschermingsniveau tenminste 40% bedraagt.

Marktrisico

De beleggingen in het Fund kunnen minder waard 

worden door algemene economische ontwikkelingen. 

Concreet betreft dit dalende aandelenmarkten, 

oplopende volatiliteit van de onderliggende waarde, 

stijgende rente, oplopende kredietopslag en dalende 

valutakoersen. 

Om het marktrisico binnen het Fund te beheersen, 

zijn specifieke limieten en voorwaarden vastgesteld. 

Het specifieke risico van individuele aandelen wordt 

bijvoorbeeld voorkomen door alleen aandelenindices 

en trackers op aandelenindices toe te staan als 

onderliggende waarde. Ook gelden er restricties 

inzake looptijd en valutaverdeling van de beleggingen 

in het Fund. 

Tegenpartijrisico 

Als een onderneming of land waarin het Fund belegt 

niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, leidt 

dit tot opschorting van rentebetalingen en is de kans 

aanwezig dat beleggingen (gedeeltelijk) niet worden 

afgelost. 

Om het tegenpartijrisico te beheersen, zijn er 

strikte eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van 

uitgevende instellingen op moment van aankoop 

en geldt er een maximale allocatie per uitgevende 

instelling of sector.

Liquiditeitsrisico

Het Fund belegt in instrumenten die onder normale 

marktomstandigheden een dagelijkse liquiditeit 

bieden. Het is echter mogelijk dat ongunstige 

marktomstandigheden kunnen optreden waarin 

bepaalde posities minder liquide zijn. 

Het Fund biedt een wekelijkse liquiditeit. Om het risico 

te beperken dat veel participanten gelijk het Fund 

verlaten en bestaande beleggingen in ongunstige 

omstandigheden moeten worden verkocht, zijn er 

voorwaarden bepaald waardoor de invloed hiervan 

wordt beperkt.

RISICO´S
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Door spreiding wordt het risico verminderd 

zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte 

rendement of wordt het verwachte rendement 

verhoogd zonder dat hierdoor het risico 

toeneemt. Het Fund zal hierdoor het vermogen 

spreiden over veel verschillende Structures.

De spreiding zal op verschillende manieren plaatsvinden:

Verschillende in – en uitstapmomenten: De bepaling van het beste in- en uitstapmoment is binnen de 

beleggingswereld lastig of misschien zelfs onmogelijk. Door verschillende in- en uitstapmomenten 

wordt het risico van een verkeerd instap- of uitstapmoment aanzienlijk verlaagd en worden negatieve 

uitschieters in het rendement verminderd.

Spreiding over uitgevende instellingen: Het fondsvermogen wordt gespreid over meerdere uitgevende 

instellingen waarbij per uitgevende instelling of per sector een maximale participatie geldt. Hierdoor 

wordt het tegenpartijrisico verlaagd.

Spreiding over onderliggende waarden: De mogelijke negatieve gevolgen van een sterke koersdaling van 

een specifieke onderliggende aandelenindex wordt gereduceerd.

Verschillende productkenmerken: Verschillende productkenmerken, zoals bijvoorbeeld looptijd en peildata, 

verlagen het specifieke risico dat een individueel product met zich meebrengt.

SPREIDING BINNEN HET FUND

M O N D R I A A N  
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Het beheer van het Fund wordt verricht door Mondriaan Asset Management B.V. (de “Beheerder”). De Beheerder 

heeft een AIFMD-vergunning, verleend door de Autoriteit Financiële Markten.

HOE WORDT HET BEHEER UITGEVOERD? 

De beheerder bepaalt de selectie van nieuwe Structures. De Structures worden doorgaans tot het eind van de looptijd 

aangehouden. Het is echter mogelijk om Structures tussentijds te verkopen als het rendement dat nog behaald kan worden, 

niet meer opweegt tegen het resterende risico. Ook is het mogelijk om Structures te herstructureren, oftewel om de 

voorwaarden gedurende de looptijd aan te passen. De buffer tot aan het beschermingsniveau kan bijvoorbeeld worden 

vergroot als deze, door een daling van de onderliggende waarde, sterk is gedaald. Herstructureren wordt in principe alleen 

gedaan om het risico te verlagen.

Het Fund is doorgaans vrijwel volledig belegd. Het kent echter geen beleggingsdwang. Indien zich volgens de criteria 

van de Beheerder geen of onvoldoende beleggingsmogelijkheden voordoen, kan het besluiten geheel of gedeeltelijk 

niet in de strategie te beleggen.

De selectie van nieuwe Structures en eventuele aanpassing van lopende Structures is van meerdere

factoren afhankelijk.

Marktomstandigheden: Er wordt beoordeeld welke invulling (looptijd, onderliggende waarde, beschermingsniveau, 

couponvoorwaarden en mogelijke vervroegde aflossing) op dat moment de beste voorwaarden biedt op basis van risico 

en rendement. Dit is afhankelijk van marktomstandigheden zoals de verwachte volatiliteit van de rendementen van 

verschillende aandelenindices en de verwachte correlatie tussen deze rendementen. Ook de rente heeft invloed op deze 

keuze. Deze analyse vindt zowel kwalitatief plaats op basis van ervaring (wat werkt goed onder welke omstandigheden) 

als ook kwantitatief op basis van eigen analyses.

Portefeuille samenstelling: De spreiding binnen de beleggingsportefeuille is van groot belang, zowel over tegenpartijen, 

onderliggende waarden, productvoorwaarden en in- en uitstapniveaus. Met behulp van een zelf ontwikkeld 

monitoringssysteem wordt de samenstelling en mogelijke risicofactoren continu gemonitord. Dit monitoringsysteem 

dient als input voor de selectie van nieuwe producten of voor aanpassing van lopende producten.

Voorwaarden uitgevende instelling: De voorwaarden die uitgevende instellingen bieden, verschillen door de tijd. Met 

name de premie die zij betalen voor de voorwaardelijkheid van de garantie die impliciet binnen de Structures wordt 

verkocht varieert. Dit is onder meer afhankelijk van hun eigen positie in de onderliggende beleggingen op dat moment 

en van de mate waarin andere klanten van hen op dat moment vraag hebben naar bescherming. 

De Beheerder heeft lange termijn relaties met een groot aantal uitgevende instellingen en gaat continu op zoek naar de 

uitgevende instelling die op dat moment de beste voorwaarden biedt. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met 

het totaal uitstaande volume en de verwachte vrijval, zodat het tegenpartijrisico binnen de vereiste grenzen blijft. Ook 

hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zelf ontwikkelde monitoringssysteem.

BEHEERDER
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De beheervergoeding bedraagt 0,06% per maand. 

Direct aan het Fund gerelateerde kosten komen ook 

ten laste van het Fondsvermogen. Naar schatting 

zullen deze kosten maximaal 0,20% per jaar bedragen. 

In de koers van de Structures zijn kosten opgenomen 

die de uitgevende instelling (impliciet) berekent. 

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid worden 

beslissingen genomen op basis van de koers inclusief 

deze (impliciete) kosten. Het Fund of de Beheerder 

ontvangt van de uitgevende instelling geen vergoeding. 

De toe- en uittredingskosten bedragen 0,50% van het 

betreffende bedrag. Toetreding vindt plaats tegen de 

dan geldende Netto Vermogenswaarde van het Fund. 

Bij uittreding kan een afslag worden genomen op de 

Netto Vermogenswaarde tot maximaal 1%. 

De kosten van de Beheerder die niet zijn verbonden 

aan de beleggingen van het Fund komen ten laste 

van de Beheerder. Hieronder vallen de kosten voor 

personeel, marketing, IT en datasystemen, huisvesting, 

research en overige kosten die nodig zijn voor het 

functioneren van Mondriaan Asset Management B.V.

KOSTEN
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De rendementen zijn gebaseerd op actuele waarderingen van de beleggingen van het Fund. Deze waarderingen 

zijn van meerdere factoren afhankelijk, zoals de koers van de onderliggende waarde, maar ook van de volatiliteit 

en renteontwikkeling. Deze tussentijdse factoren spelen voor de uiteindelijke uitbetaling van een Structure geen 

rol zolang het beschermingsniveau niet wordt doorbroken. Dan blijft namelijk de hoofdsomgarantie intact. 

In onderstaande figuur is de historische koersontwikkeling grafisch weergegeven sinds de oprichting. Om 

de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund in perspectief te plaatsen, zijn de geïndexeerde 

koersontwikkelingen weergegeven van: 

 De Euro Stoxx 50 index (inclusief netto dividenden) 

 De MSCI ACWI index (inclusief netto dividenden) 

 De FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond index (EuroBIG). 

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de kosten om in de indices te kunnen beleggen.

Het Fund is opgericht op 1 januari 2018. In de volgende tabel staan de maandelijkse historische rendementen 

weergegeven van het fund tot en met juni 2021. De getoonde rendementen zijn na aftrek van de 

beheervergoeding en overige kosten. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Ze geven inzicht in hoe het Fund over de afgelopen jaren gepresteerd heeft.

HISTORISCH RENDEMENT

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2018 0,88 % -1,04% 0,86% 3,72% -0,29% -0,50% 2,30% -0,60% 2,00% -5,11% 2,59% -6,00% -3,35%
2019 9,23% 3,54% 1,26% 1,84% -3,65% 3,98% 1,28% -1,56% 2,31% 1,86% 0,84% 1,22% 23,91%
2020 -0,92% -4,53% -19,98% 9,38% 3,93% 3,44% 2,41% 2,88% -0,97% -1,38% 10,03% 0,65% 1,44%
2021 -0,73% 2,01% 2,59% 0,50% 0,84% 0,93% 6,26%

Historische rendement
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In periodes van dalingen van de aandelenmarkt, daalt het rendement van het Fund in eerste instantie doorgaans 

ook. Het effect is echter minder groot dan voor een rechtstreekse aandelenbelegging. De koers van het Fund 

herstelt na deze daling meestal ook snel vanwege de voorwaardelijke garantie en de mogelijkheid op een 

aantrekkelijke (memory)coupon. 

Bij een sterk stijgende markt, zoals na de coronacrisis in 2020, biedt het Fund een aantrekkelijk positief rendement. 

Deze stijging is vergelijkbaar met de stijging van de aandelenmarkt. Als de sterke stijging blijft doorzetten, blijft 

het rendement van het Fund uiteindelijk achter bij het rendement van een rechtstreekse aandelenbelegging. Het 

uiteindelijke rendement is namelijk gemaximaliseerd tot de coupon. 

Bij een gelijkblijvende aandelenmarkt zien we het Fund stijgen vanwege de relatief hoge coupon die onder die 

marktomstandigheden wordt uitgekeerd en waarbij de voorwaardelijke hoofdsomgarantie ook niet in gevaar 

komt. 

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het Fund over de periode 2018 tot en met juni 2021 bedraagt 7,6%. 

Daarnaast geldt dat de beweeglijkheid van de rendementen lager is dan van de Euro Stoxx 50 index en de MSCI 

ACWI index, oftewel het risico over deze periode is lager. Dit risico gaat doorgaans nog verder naar beneden als dit 

over een langere periode wordt beoordeeld en tussentijdse factoren zoals volatiliteit en renteontwikkeling minder 

invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Ook de koersontwikkeling van de onderliggende waarde heeft op 

langere termijn minder invloed, omdat de hoofdsomgarantie intact blijft zolang het beschermingsniveau niet 

wordt doorbroken. Binnen het Fund wordt gekozen voor grote buffers ten opzichte van dit beschermingsniveau. 

Tijdens de coronacrisis werd bijvoorbeeld, vanwege de grote buffers, het beschermingsniveau van slechts een 

beperkt deel van de Structures doorbroken.

HISTORISCH RENDEMENT
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TOEGEVOEGDE WAARDE MONDRIAAN STRUCTURES FUND

Het Mondriaan Structures Fund is een uniek 

beleggingsfonds met speciale kenmerken 

waardoor het een brede toegevoegde waarde 

biedt voor beleggers.

BELEGGEN IN PRODUCTEN MET EEN RELATIEF 

HOOG RENDEMENT TEN OPZICHTE VAN HET RISICO

Deze beleggingsproducten maken gebruik van 

het feit dat beleggers niet rationeel handelen 

(“behavioral finance”). Veel beleggers proberen 

opwaarts potentieel te maximeren terwijl ze 

neerwaarts risico willen beperken. Ze hebben vaak 

een noodzaak voor een bepaalde vloer in hun 

vermogen, bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van 

een minimaal vermogen om van te leven. Deze vloer 

kan vanuit regelgeving zijn ingegeven, bijvoorbeeld 

voor verzekeraars en pensioenfondsen. Men is 

bereid een verzekeringspremie te betalen om 

verliezen te kunnen vermijden. Aangezien de vraag 

naar bescherming hoog is, is de verzekeringspremie 

hoog voor het risico dat wordt afgedekt. Doordat de 

hoofdsomgarantie vervalt bij een bepaalde daling, 

wordt gebruik gemaakt van deze te hoge premie.

PARTICIPEREN IN EEN BREED GESPREIDE 

PORTEFEUILLE

De minimum inleg voor een Structure die op maat 

wordt gemaakt, is relatief hoog. Om te profiteren van 

de voordelen die spreiding biedt, is het noodzakelijk 

om in meerdere verschillende producten te 

beleggen. Het minimale vermogen dat hiervoor 

noodzakelijk is, is aanzienlijk. Door te participeren 

in het Mondriaan Structures Fund wordt direct 

geparticipeerd in een goed gespreide portefeuille 

van Structures met alle diversificatievoordelen die 

met spreiding worden bereikt.

PROFITEREN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 

BEHEERDER

De Beheerder heeft veel specifieke kennis van en 

ervaring met gestructureerde beleggingsproducten. 

Deze kennis en ervaring worden ingezet om de 

beste Structures te selecteren en om de risico’s van 

de portefeuille goed te beheersen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van eigen analyses en het zelf 

ontworpen risicomonitoringssysteem. 

De Beheerder heeft goede en langdurige relaties 

met veel uitgevende instellingen. Hierdoor is er een 

zeer ruime toegang tot aanbieders en krijgt men 

zeer goede voorwaarden en service. De Beheerder 

is continu op zoek naar de beste Structure met de 

beste voorwaarden.

PROFITEREN VAN RELATIEF LAGE KOSTEN EN 

BETERE VOORWAARDEN

De omvang van het Fund levert schaalvoordelen op. 

Door deze omvang zijn de kosten laag. Enerzijds zijn 

de bankkosten, zoals kosten voor advies, bewaring 

en transacties, aanzienlijk lager. Anderzijds zijn ook 

de kosten die uitgevende instellingen rekenen en 

die verwerkt worden in het product lager. 

De Beheerder heeft een zeer ruime toegang tot 

uitgevende instellingen. De praktijk leert dat niet 

altijd dezelfde partij de beste voorwaarden biedt. 

Sterker nog, dit varieert door de tijd waardoor het 

zeer lonend is om continu op zoek te gaan naar de 

Structure met de beste voorwaarden. 

Dit levert een hogere coupon op dan wanneer er 

beperkte toegang is tot uitgevende instellingen. 

De ervaring leert dat dit gezamenlijke voordeel 

hoger is dan de kosten die participanten betalen om 

in het Fund te kunnen participeren.
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EFFICIENTERE PORTEFEUILLE DOOR TOEVOEGING 

AAN TRADITIONELE BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Het rendement van het Fund beweegt niet gelijk met 

het rendement van bijvoorbeeld aandelen, obligaties of 

alternatieve beleggingen zoals hedgefunds, grondstoffen 

en onroerend goed. Met andere woorden, de correlatie 

met traditionele beleggingscategorieën is niet perfect. 

Dit betekent dat door toevoeging van het Fund aan 

een traditionele beleggingsportefeuille het risico- 

rendementsprofiel verbetert. Met andere woorden, het 

verwachte rendement neemt toe zonder dat het risico 

toeneemt of het risico neemt af zonder dat dit ten koste 

gaat van het verwachte rendement.

TOEGEVOEGDE WAARDE MONDRIAAN STRUCTURES FUND

Alle in deze brochure opgenomen informatie is opgesteld door Mondriaan Asset Management B.V. op basis van 

informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. Deze brochure dient slechts ter informatie en is niet 

bedoeld als advies en niet toegespitst op de persoonlijke situatie van individuen. Mondriaan Asset Management B.V. kan 

niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht 

is genomen door de samensteller is Mondriaan Asset Management B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook 

die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Mondriaan Asset Management B.V. aanvaardt ook geen enkele 

verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. Deze publicatie kan zonder 

voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 

Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in het Mondriaan Structures Fund, is het noodzakelijk dat u 

zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast 

raden wij u in dat geval dringend aan goede nota te nemen van het prospectus van het Mondriaan Structures Fund. Alle 

intellectuele eigendomsrechten inclusief auteursrechten in verband met deze brochure komen uitsluitend toe aan Mondriaan 

Asset Management B.V. Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar 

te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondriaan Asset 

Management B.V.
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VOORBEELD VAN EEN STRUCTURE

Om de werking van een Structure te illustreren, is een voorbeeld uitgewerkt. Dit voorbeeld en de 

verschillende scenario’s zijn bedoeld om te laten zien hoe de uitbetaling van een Structure wordt 

berekend over de looptijd. Het is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bij elk van de scenario’s wordt uitgegaan van de volgende gegevens:

SCENARIO 1: POSITIEVE MARKT

Index A, B en C noteren op de eerste peildatum (na een jaar) hoger dan de startkoers. Aangezien de koers van 

de slechtst presterende index (Index B) boven de autocall barrier van 90 en boven de coupon barrier van 70 

noteert, wordt het product vervroegd afgelost op 100% (EUR 1.000.000). 

Tevens wordt de coupon van EUR 70.000 uitgekeerd. De totale uitbetaling is dus gelijk aan EUR 1.070.000.

Nominale waarde     EUR 1.000.000

Onderliggende waarde    Worst of (Index A, Index B, Index C)

Looptijd      5 jaar

Startkoers Index A, Index B en index C  100 voor alle indices

Autocall barrier     90, zijnde 90% van de startkoers

Coupon barrier     70, zijnde 70% van de startkoers

Aantal peildata voor autocall en coupon barrier 5 (elk jaar)

Beschermingsniveau    50, zijnde 50% van de startkoers

Peildata beschermingsniveau   Continu gedurende de looptijd (American barrier)

Coupon      7% per jaar (met memory)
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Scenario 1: Positieve markt 

Beschermingsniveau (50%) Coupon barrier (70%) Autocall barrier (90%) Index A Index B Index C

Laagste index sluit 
boven autocall barrier

Aflossing van € 1.000.000
plus coupon van € 70.000

Startdatum Peildatum 1 Peildatum 2 Peildatum 3 Peildatum 4 Einddatum
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SCENARIO 2: EXTREEM NEGATIEVE MARKT

Op geen enkele peildatum noteert de slechtst presterende index op of boven de autocall barrier en ook telkens 

onder de coupon barrier. Het product is dus niet vervroegd afgelost en er zijn ook geen coupons uitgekeerd. 

Gedurende de looptijd is de koers van de slechtst presterende index op tenminste één moment lager geweest 

dan het beschermingsniveau. De voorwaardelijke garantie is verdwenen. De uitbetaling op einddatum is 

gelijk aan 100% minus de procentuele daling van de slechtst presterende index (Index A) ten opzichte van de 

startkoers. Deze is gedaald van 100 naar 45, oftewel een daling van 55%. De uitbetaling is dus gelijk aan 45%. 

Dit komt neer op EUR 450.000.

In bovenstaand scenario wordt de Structure tot de einddatum aangehouden onder de startvoorwaarden. 

De beheerder heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd de Structure te verkopen of aanpassingen te 

maken, zoals bijvoorbeeld het verlagen van het beschermingsniveau of nieuwe bescherming inbouwen nadat 

voorwaardelijke garantie is verdwenen . Dit wordt bijvoorbeeld gefinancierd door (een deel van) de coupon op 

te offeren.
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Scenario 2: Extreem negatieve markt

Beschermingsniveau (50%) Coupon barrier (70%) Autocall barrier (90%) Index A Index B Index C

Beschermingsniveau
doorbroken

Aflossing 
€ 450.000

Koers 45

Peildatum 1 Peildatum 2 Peildatum 3 Peildatum 4 EinddatumStartdatum

VOORBEELD VAN EEN STRUCTURE
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Scenario 3: Negatieve markt zonder doorbraak beschermingsniveau

Beschermingsniveau (50%) Coupon barrier (70%) Autocall barrier (90%) Index A Index B Index C

EinddatumStartdatum Peildatum 1 Peildatum 2 Peildatum 3 Peildatum 4

Aflossing 
€ 1.000.000

Coupon
€ 70.000

Coupon
€ 70.000

Laagste index sluit 
boven coupon barrier

Laagste index sluit 
boven coupon barrier
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Scenario 4: Licht negatieve markt tot licht positieve markt

Beschermingsniveau (50%) Coupon barrier (70%) Autocall barrier (90%) Index A Index B Index C

Coupon
€ 70.000

Coupon
€ 70.000

Aflossing van € 1.000.000
plus coupon van € 70.000

Laagste index sluit 
boven coupon barrier

Laagste index sluit 
boven coupon barrier

Laagste index sluit 
boven autocall barrier

Startdatum Peildatum 1 Peildatum 2 Peildatum 3 Peildatum 4 Einddatum

SCENARIO 3: NEGATIEVE MARKT ZONDER DOORBRAAK BESCHERMINGSNIVEAU

Op geen enkele peildatum noteert de slechtst presterende index op of boven de autocall barrier en alleen op de 

eerste twee peildata noteert deze boven de coupon barrier. Het product is dus niet vervroegd afgelost en er zijn 

twee coupons uitgekeerd van elk EUR 70.000. 

Gedurende de looptijd is geen enkele index lager geweest dan het beschermingsniveau. De uitbetaling op einddatum 

is daardoor gelijk aan 100% (EUR 1.000.000). De totale uitbetaling over de looptijd is dus gelijk aan EUR 1.140.000.

SCENARIO 4: LICHT NEGATIEVE TOT LICHT POSITIEVE MARKT

Alle indices noteren op de eerste twee peildata onder de autocall barrier van 90, maar boven de coupon barrier 

van 70. Het product wordt op die momenten niet vervroegd afgelost, maar beide coupons van elk EUR 70.000 

worden wel uitbetaald. 

Op de derde peildatum noteren alle indices (en dus ook de slechtst presterende) boven de autocall barrier van 

90. Op dat moment wordt het product afgelost op 100% (EUR 1.000.000) en wordt de coupon van EUR 70.000 

uitgekeerd. De totale uitbetaling is dus gelijk aan EUR 1.210.000.

VOORBEELD VAN EEN STRUCTURE
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SCENARIO 5: GROTE MARKTBEWEGINGEN MET HERSTEL BINNEN DE LOOPTIJD

Alle indices zijn op de eerste peildatum sterk gedaald. De koers van Index A is zelfs onder het beschermingsniveau 

geweest. Het product wordt op dat moment niet vervroegd afgelost en er wordt geen coupon uitgekeerd.

Op de tweede peildatum zijn de koersen van alle indices hersteld en de slechtst presterende index (Index A) 

noteert boven de autocall barrier. Het beschermingsniveau is doorbroken, maar dat is in dit geval niet relevant, 

omdat de slechtst presterende index op de tweede peildatum boven de autocall barrier noteert. Het product 

wordt dan vervroegd afgelost op 100% (EUR 1.000.000), de coupon van EUR 70.000 wordt uitgekeerd en tevens 

wordt de gemiste coupon over het eerste jaar van  EUR 70.000 uitgekeerd. 

De totale uitbetaling is dus gelijk aan EUR 1.140.000.
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Scenario 5: Grote marktbewegingen met herstel binnen looptijd

Beschermingsniveau (50%) Coupon barrier (70%) Autocall barrier (90%) Index A Index B Index C

Beschermingsniveau
doorbroken

Laagste index sluit 
boven autocall barrier

Aflossing van € 1.000.000
plus tweemaal coupon van € 70.000

Startdatum Peildatum 1 Peildatum 2 Peildatum 3 Peildatum 4 Einddatum

VOORBEELD VAN EEN STRUCTURE
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