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1. Belangrijke Informatie 

 
Dit Informatiememorandum is opgesteld op 1 oktober 2021. 
 
Potentiële beleggers in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het 
Fonds financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige 
inhoud van dit Informatiememorandum, inclusief de Fondsvoorwaarden die als Bijlage zijn 
opgenomen. 
 
Het Fonds staat open voor beleggers die ten minste EUR 100.000 willen investeren en richt zich 
derhalve op professionele investeerders met (ruime) ervaring in beleggen. 
 
Het Fonds en de Beheerder staan niet onder volledig toezicht van de AFM. Er wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid die art. 2:66a Wft biedt om zonder vergunning voor de Beheerder of het Fonds 
deelnemingen aan te bieden. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM als uitgezonderd beheerder en 
is als zodanig opgenomen in het desbetreffende register. De belangrijkste verplichtingen die 
voortvloeien uit de Wft (of opgelegd worden door de AFM) zijn: 
 

1 het voortdurend monitoren van de totale waarde onder beheer, met de verplichting om, 

indien deze de relevante grensbedragen overschrijden per direct een vergunningaanvraag in 

te dienen; 

2 periodiek, in elk geval jaarlijks, rapporteren van financiële gegevens aan DNB; 

3 voldoen aan de Wwft (KYC/AML) en het op jaarlijkse basis rapporteren over verplichtingen en 

de nakoming daarvan aan de AFM. 
 
Overigens is de structuur waarbij een beleggingsinstelling door een Uitgezonderde Beheerder wordt 
beheerd een vrij gebruikelijke structuur in Nederland; er zijn momenteel ongeveer 1.150 
beleggingsinstellingen met een dergelijke beheerstructuur opgenomen in het door de AFM 
bijgehouden register. 
 
Personen die geïnteresseerd zijn in deelname in het Fonds worden er verder nadrukkelijk op gewezen 
dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om fiscaal en juridisch advies in te winnen over de 
gevolgen van deelname in het Fonds voor hun eigen situatie. 
 
Niemand is door het Fonds gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen over het 
Fonds die niet in het Informatiememorandum zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft 
of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te 
worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door het Fonds. De Beheerder aanvaardt geen 
aansprakelijkheid ten aanzien van door derden gedane mededelingen of ter beschikking gestelde 
informatie aangaande het Fonds.  
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Het Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument, of een 
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument, noch een aanbod 
van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig 
financieel instrument aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende 
regelgeving niet geoorloofd is. 
 
Een persoon is uitgesloten van deelname aan het Fonds indien hij/zij: 
 

− houder is van een paspoort uitgegeven door de Verenigde Staten van Amerika; 

− woont in de Verenigde Staten van Amerika; 

− geboren is in de Verenigde Staten van Amerika; 

− een woon-, postadres of telefoonnummer heeft in de Verenigde Staten van Amerika; 

− periodiek geld overmaakt naar de Verenigde Staten van Amerika; 

− een gevolmachtigde heeft met een adres in de Verenigde Staten van Amerika; 

− een Per Adres (P/A) heeft in de Verenigde Staten van Amerika. 
 
De aanbieding en/of verkoop van Participaties of verstrekking en verspreiding van het Informatie-
memorandum kunnen, in bepaalde rechtsgebieden anders dan Nederland, onderworpen zijn aan 
juridische beperkingen. 
 
De Beheerder verzoekt een ieder die in het bezit komt van het Informatiememorandum kennis te 
nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Beheerder noch de Juridisch Eigenaar 
aanvaarden juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking 
door wie dan ook, ongeacht of het een (potentiële) koper van Participaties betreft of niet. 
 
Dit Informatiememorandum is opgesteld onder Nederlands recht. Eventuele geschillen met betrekking 
tot dit Informatiememorandum, het Fonds of de bij het Fonds betrokken partijen kunnen uitsluitend 
bij de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, worden voorgelegd.  
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Profielschets Fonds en Participant 

 
Algemeen 
Het Fonds streeft op zich naar een lage volatiliteit. Beleggingen in het Fonds zijn desalniettemin 
risicovol zijn en het risico bestaat dat onderliggende posities (tijdelijk) slechter presteren dan 
referentie indices of in een ‘distressed’ situatie terecht komen. Beleggers wordt aangeraden enkel in 
het Fonds te beleggen als hij of zij tegen het verlies dat voortvloeit uit dergelijke schokken financieel 
en psychisch is opgewassen. Er bestaat geen garantie dat het Fonds de beleggingsdoelstellingen haalt. 
Het Fonds sluit niet uit dat bepaalde beleggingen door ongunstige marktomstandigheden anders 
zullen verlopen dan gepland. Niet voor niets heeft de AFM beleggingsfondsen verplicht op vrijwel elke 
uiting de hierna volgende tekst te vermelden: ”De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde 
stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw 
deelname bij een zeer ongunstig koersverloop in belangrijke mate verloren gaat”. Het rendement, 
maar ook het risico, is voor rekening van de individuele Participant. De Beheerder is niet aansprakelijk 
voor behaalde verliezen van één of meer Participanten. 

 
Type investeerder 
Het Julius Fund staat open voor beleggers: 

• die bereid zijn minimaal EUR 100.000 te investeren 

• die een investeringshorizon van minimaal 3 jaar hebben 

• ervaring in hebben met het beleggen in effecten 

• bekend zijn met mogelijk (tijdelijk) beperkt verhandelbare beleggingen 

• bereid en in staat zijn een mogelijk verlies op te vangen dan wel te accepteren 

 

Belangrijkste kenmerken 
Het Julius Fund is een Multi Index Beleggingsfonds met als belangrijkste kenmerken: 
• geconcentreerde beleggingsportefeuille bestaande uit meerdere ETF’s (Exchange Traded Funds)   
• er wordt voornamelijk belegd in aandelen ETF’s (max 70%), onroerend goed ETF’s en obligatie ETF’s   
• de ETF’s zijn beursgenoteerd en dagelijks verhandelbaar  
• een mondiale focus waarbij sector en thema ETF’s een belangrijke rol spelen  
• nadruk op risicomanagement, met een balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud. 
• streefrendement van gemiddeld >5% netto per jaar (beleggingshorizon >5 jaar)  
• vooral geschikt voor wie onderkent dat >85% van de actieve beleggers de indices niet verslaat  
 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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2. Definities 

 
Woorden en uitdrukkingen in het Informatiememorandum, zoals opgenomen in onderstaande lijst van 
definities, beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit de context anders blijkt, de volgende 
betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis in het meervoud en 
vice versa): 
 
 

Accountant De in artikel 15 van de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom 
bedoelde accountant of andere deskundige(n) als bedoeld in artikel 
2:393(1) BW welke door de Beheerder opdracht zal worden verstrekt. 
 

Administrateur Degene die belast is met de participanten administratie en de 
waardebepaling van het Fonds. 

AFM 
 

Stichting Autoriteit Financiële Markten, financieel toezichthouder waar 
de beheerder van het Fonds is geregistreerd als uitgezonderde 
beheerder van beleggingsinstellingen 

Beheerder Degene die belast is met het beheer van het Fonds. 
 

Bijlage De (online) bijlagen bij het Informatiememorandum dat daar een 
onlosmakelijk onderdeel van vormt. 
 

Beursindex Dit kan een grote, bekende beursindex zijn, zoals de AEX, MSCI World 
of S&P 500, maar ook een kleinere index, die toegang biedt tot een 
specifiek deel van de markt. Zo zijn er indices die zich richten op 
aandelen van opkomende markten, bedrijfsobligaties of aandelen met 
afgedekt valutarisico. Dit biedt het Fonds de mogelijkheid om ETF’s te 
gebruiken als bouwstenen om een portefeuille op te bouwen die zo 
goed mogelijk aansluit bij de doelstellingen.  
 

BW Burgerlijk Wetboek. 
 

Depotbank De bank die de beleggingen van het Fonds bewaart. 
 

Doelstellingen Het behalen van een gemiddeld jaarrendement van >5% over een 
langere periode (>5 jaar) bij een lagere standaarddeviatie ten opzichte 
van de brede aandelenmarkten.   
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ETF 
 

Een Exchange Traded Fund is een combinatie van de eigenschappen van 
conventionele beleggingsfondsen en afzonderlijke effecten.  
 

EUR 
 

Euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie. 
 

Factsheet Op kwartaalbasis via de Website gepubliceerde performance 
overzichten van het Fonds. 

Fonds Julius Fund, een besloten fonds voor gemene rekening. 
 

Fondsvermogen De som van de waarde van de tot het Fonds behorende bezittingen  
verminderd met de tot het Fonds behorende verplichtingen, 
waaronder begrepen eventuele belastingen en - naar 
tijdsevenredigheid - de kosten van beheer en de overige kosten 
die ten laste van het Fonds komen, uitgedrukt in EUR. 
 

Fondsvoorwaarden De voorwaarden van het Fonds zoals opgenomen in (a) het 
Informatiememorandum en (b) de Voorwaarden van Beheer en 
Juridisch Eigendom. 
 

Halfjaarcijfers De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop 
met betrekking tot de eerste zes maanden van het boekjaar van 
het Fonds. 
 

Handelsdag Een dag waarop mondiale beurzen zijn geopend waar de financiële 
instrumenten worden verhandeld waarin het Fonds belegt met 
uitzondering van nationale feestdagen die op de Beheerder van 
toepassing zijn alsmede andere door de Beheerder als zodanig 
vast te stellen dagen die op de Website bekend zijn gemaakt. 
 

Handels NAV De NAV (Net Asset Value) waartegen een participatie in het Fonds 
wordt gewaardeerd en kan worden verhandeld.  
 

Informatiememorandum Het informatiememorandum van het Fonds inclusief (online) 
Bijlagen zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld.  
 

Inkoopdatum De datum waarop de daadwerkelijke inkoop van een Participatie 
plaatsvindt zijnde de laatste Handelsdag van elke kalendermaand. Of 
een eerdere datum waarop de daadwerkelijke inkoop van een 
Participatie plaatsvindt conform verzoek van de Participant. 
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Inschrijfformulier Het inschrijfformulier waarmee een belegger de Beheerder verzoekt 
Participaties uit te geven en waarmee de belegger toetreedt tot het 
Fonds als Participant. 

Jaarcijfers De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als 
bedoeld in de artikelen 2:361(1), 2:391(1) en 2:392(1) a tot en met 
h BW van het Fonds. 
 

Juridisch Eigenaar Stichting Juridisch Eigendom Julius Fund. 
 

NAV Net Asset Value (Netto Vermogenswaarde) per Participatie: het 
Fondsvermogen op enig tijdstip, gedeeld door het aantal 
uitstaande Participaties. 
 

Onderliggende Waarde Een financieel instrument, bijvoorbeeld een ETF, waarvan het 
koersverloop het rendement van het Fonds bepaalt. 
 

Participant Houder van Participaties in het Fonds. 
 

Participatie De evenredige delen waarin de gerechtigdheid tot het 
Fondsvermogen is verdeeld. 
 

Register Het register van het Fonds waarin de Participanten worden 
geadministreerd. 
 

Transactie Een ETF wordt net als een aandeel op een effectenbeurs gekocht en 
verkocht. Doordat ze een index volgen bieden ETF’s met één enkele 
transactie toegang tot een volledige markt. 
 

Uitgiftedatum De datum waarop de uitgifte van Participaties plaatsvindt, zijnde de 
laatste Handelsdag van een kalendermaand. Of een eerdere datum 
waarop de daadwerkelijke uitgifte plaatsvindt op verzoek van een 
Participant.  

Uitschrijfformulier Het Uitschrijfformulier waarmee een belegger de Beheerder verzoekt 
Participaties in te kopen en waarmee de Participant kenbaar maakt om 
geheel of gedeeltelijk uit te willen treden als Participant. 

Uitgevende Instelling De instelling die een ETF heeft uitgegeven en/of beheert.  
 

Voorwaarden van Beheer 
en Juridisch Eigendom 
 

De voorwaarden van beheer en juridisch eigendom van het Fonds 
die als Bijlage 2 onderdeel vormen van het Informatiememorandum. 
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Website www.juliusfund.nl 

Wft De Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde (lagere) 
regelgeving, zoals deze van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de 
plaats tredende wettelijke regeling. 

  

3. Structuur 

 

Opzet 

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april 
2021.   

Besloten fonds voor gemene rekening 

Het Fonds is vormgegeven als een besloten fonds voor gemene rekening. Een besloten fonds voor 
gemene rekening heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar kan worden beschouwd als een niet nader 
te kwalificeren overeenkomst van eigen aard tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de 
Participanten. 
 
Op deze overeenkomst zijn de Fondsvoorwaarden van toepassing. In de jurisprudentie en de literatuur 
zijn fondsen voor gemene rekening regelmatig als personenvennootschap aangemerkt. Dit noemt men 
(het risico op) herkwalificatie.  
 
Of een fonds voor gemene rekening al dan niet als personenvennootschap wordt aangemerkt, is met 
name van belang voor de toepasselijkheid van de wettelijke regels met betrekking tot hoofdelijke 
aansprakelijkheid van vennoten. 
 
Met het oog op het tegengaan van het risico op herkwalificatie is in de Voorwaarden van Beheer en 
Juridisch Eigendom opgenomen dat het Fonds geen overeenkomst vormt tussen één of meerdere 
Participanten, dat het evenmin een Personenvennootschap vormt en dat noch door het accepteren 
van de Fondsvoorwaarden, noch door het invullen van het Inschrijfformulier, noch door hetgeen ter 
uitvoering daarvan geschiedt, rechten en verplichtingen tussen de Participanten onderling ontstaan. 

De Beheerder 

De Beheerder van het Fonds is Julius Fund Management B.V. opgericht op 24 november 2020 en 
statutair gevestigd te Baarn. De Beheerder houdt kantoor te Baarn.  
 
De Beheerder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 80990088. De Beheerder 
is ingeschreven in het door de AFM gehouden register als een van de vergunningplicht uitgezonderde 
beheerder. De statuten van de Beheerder zijn op verzoek in te zien.  
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Op het moment van verschijnen van deze versie van het Informatiememorandum bepalen de volgende 
personen binnen de Beheerder - en daarmee binnen het Fonds - het dagelijkse beleid: 
 
Robert R. van Oostveen 
  
Ondernemen zit Robert in het bloed. Al 35 jaar is hij actief als vermogensbeheerder en stond hij op 
jonge leeftijd aan de basis van een vooraanstaand effectenhuis. Nadien was hij als managing partner 
betrokken bij diverse financiële instellingen. Zijn expertise is veelomvattend en hij is nu meer dan ooit 
gericht op de trends van de toekomst. Als oprichter en beheerder van het Julius Fund streeft Robert 
ernaar om op flexibele wijze om te gaan met de verschillende asset classes waarbij ESG indexfondsen 
(Environmental, Social & Governance) centraal staan. De kernwaarden van Robert zijn: vertrouwen, 
deskundigheid, service en financiële rust. Zijn klanten zijn doorgaans (voormalig) ondernemers die 
geen zin hebben in avonturen en onderkennen dat succesvol beleggen geen kwestie is van geluk.  

Taken Beheerder 

De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds. De Beheerder bepaalt het beleggingsbeleid van 
het Fonds. 
 
De Beheerder voert in hoofdzaak de volgende taken uit: 
 

− beleggen van de gelden die behoren tot het Fondsvermogen; 

− het monitoren van beleggingen;  

− (doen laten) vaststellen NAV; en 

− informatieverschaffing aan Participanten. 
 
De Beheerder maakt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik van de diensten van derden. 
De controle/vaststelling van de NAV, de klantacceptatie en het bijhouden van het Register worden 
onder verantwoordelijkheid van de Beheerder uitgevoerd door IQ EQ Financial Services B.V. 
 
IQ EQ Financial Services administreert de persoonsgegevens van participanten. IQ EQ Financial 
Services controleert tevens de Julius Fund fondsrekeningen, conform de onderlinge afspraken. 
 
 
ABN AMRO bank voert de effectenorders van de Beheerder uit en draagt zorg voor het aanhouden van 
liquiditeiten en de beleggingsproducten waarin het Fonds belegt op naam van de Juridisch Eigenaar. 
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Aansprakelijkheid Beheerder 

De Beheerder is jegens de Participanten uitsluitend aansprakelijk voor de door hen geleden schade, 
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder. De Beheerder is 
uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van koersschommelingen en andere 
marktontwikkelingen. 
 

De administrateur 

De Beheerder heeft IQ EQ Financial Services B.V. gevestigd te Amsterdam benoemd als administrateur 
van het Fonds. De Administrateur maakt onderdeel uit van IQ EQ, een internationale groep die 
trustdiensten en financieel administratieve diensten verleent aan privé cliënten, bedrijven en 
(beleggings)instellingen.  
Op grond van de tussen de Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst is de 
Administrateur onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor:  

- het communiceren met de Participanten 
- het onderhouden van het register van Participanten 
- de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties 
- het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële 

administratie van het Fonds 
- het periodiek berekenen van de NAV en van de Participaties  
- het opstellen van de (half)jaarrekening van het Fonds   
- de Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval toezien op enige 

investeringsbeslissing en mitsdien uit dien hoofde geen invloed hebben op de prestaties van 
het Fonds. 

 

De Juridisch Eigenaar 

De Juridisch Eigenaar is Stichting Juridisch Eigendom Julius Fund. Deze Stichting is opgericht op 24 
november 2020 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 8099002. 
 
De Stichting is Juridisch Eigenaar van het Fondsvermogen. Alle activa die deel uitmaken of zullen 
uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, op eigen naam verkregen door de Stichting, voor 
rekening en risico van de Participanten. De Stichting handelt uitsluitend in het belang van de 
Participanten. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fondsvermogen zijn, 
respectievelijk worden, aangegaan op naam van de Stichting, waarbij de Stichting optreedt ten 
behoeve van het Fonds.  
 
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door IQ EQ Custody B.V. De Stichting kan de Participanten 
niet vertegenwoordigen. 
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Rol Juridisch Eigenaar 

Bij de uitvoering van zijn taken treedt de Juridisch Eigenaar op in het belang van de Participanten. Ter 
uitvoering van zijn taken houdt de Juridisch Eigenaar geldrekeningen aan bij de depotbank(en).  
 

Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Juridisch Eigenaar 

De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar wordt beheerst 
door wat in dit Informatiememorandum is opgenomen. Door ondertekening van een Inschrijfformulier  
aanvaardt een Participant gebonden te zijn aan de Fondsvoorwaarden. Participaties scheppen alleen 
rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar 
en niet tussen Participanten onderling. Het Informatiememorandum is uitsluitend onderworpen aan 
Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met het Informatiememorandum ontstaan, geschillen 
over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen door de Beheerder aanhangig 
worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Dat geldt eveneens voor geschillen in 
verband met overeenkomsten die met dit Informatiememorandum samenhangen, tenzij de 
desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt. 
 

Aansprakelijkheid 

De Juridisch Eigenaar is slechts aansprakelijk voor door Participanten geleden schade, indien en voor 
zover de schade het gevolg is van niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van 
opzet of grove schuld. 
 

4. Beleggingsbeleid 

 
Het Fonds geeft de belegger een handvat om zijn langere termijn rendementsdoelstellingen na te 
streven en bij minder gunstige marktomstandigheden de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk 
te beperken. 
 
De doelstelling van het Fonds is om op langere termijn (>5 jaar) een positief rendement te behalen. 
Om de doelstelling te bereiken richt de Beheerder zich op het matigen van de koersschommelingen 
ten opzichte van reguliere aandelenbeleggingen. Er bestaat geen garantie dat de geformuleerde 
doelstelling wordt gehaald.  
 
De Beheerder houdt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening met haar ESG beleid (het 
beleid ten aanzien van milieu, samenleving en goed ondernemingsbestuur). 
 
Deze ESG-factoren laat de Beheerder tevens terugkomen in de door haar te publiceren rapportages. 
De Beheerder neemt daarbij de uitgangspunten zoals volgen uit de EU Verordening betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen  (ook wel bekend als EU 
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Taxonomy Regulation 2020/852). Ten aanzien van het bepalen van de ESG waarden hanteert de 
Beheerder de volgende uitgangspunten.  
 
Environmental (milieu)  

• Waarden: Verantwoorde afwegingen ten aanzien van vervuiling van lucht, land en water, 
productie van afval, gebruik van schaarse energiebronnen en grondstoffen om de 
ecologische voetafdruk van de eigen organisatie en van de keten terug te brengen en 
daardoor bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan. 

• Winst: Duurzame innovatie door nieuwe technologieën en businessmodellen, cradle to 
cradle-ontwerp & productie, lagere kosten. 

 
Social (mens en maatschappij):  

• Waarden: Zorg voor gezondheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap 
van medewerkers in de eigen organisatie, diversiteit, plus mensenrechten in de 
(internationale) keten. Rekening houden met de belangen van medewerkers, klanten, 
leveranciers en andere stakeholders en het algemeen maatschappelijk belang. 

• Winst: Concurrentievoordeel, klantloyaliteit en merktrouw, sterke en onderscheidende 
positie op de arbeidsmarkt, goede arbeidsverhoudingen, medewerkerstevredenheid en 
daardoor mogelijk hogere productiviteit. 
 

Governance (goed ondernemingsbestuur):  

• Waarden: Rekening houden met en afwegen van de belangen van stakeholders in het 
bestuur van de onderneming, toezicht houden op duurzame waardecreatie, verantwoord 
beloningsbeleid en transparantie betrachten rondom processen en afspraken, het 
monitoren en rapporteren daarvan. 

• Winst: Stabiele relaties met (internationale) aandeelhouders en andere stakeholders, 
(maatschappelijke) decharge, betere performance, continuïteit en consistentie in 
handelen. 
 

Investeren, desinvesteren en engagement 
De Beheerder streeft er naar om door middel van een verantwoord beleggingsbeleid zich voornamelijk 
te richten op investeringen in financiële instrumenten zoals ETF’s samengesteld uit financiële 
instrumenten uitgegeven door duurzame ondernemingen, het uitsluiten of desinvesteren van niet-
duurzame ondernemingen en sectoren, en/of het integreren van ESG-factoren in beleggings- en 
investeringsbeslissingen [en het actief beheren daarvan door dialoog (beleggers), of door het direct 
afspraken maken over bijvoorbeeld key performance indicators (KPI’s)]. 
 
Principes voor verantwoord beleggen en investeren 
Het Fonds en de Beheerder onderschrijven de zogenaamde Principles for Responsible Investment, 
gesteund door de Verenigde Naties (https://www.unpri.org/pri   UNPRI).  
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Om de doelstellingen van het Fonds te realiseren, belegt het Fonds overwegend in een brede mix van 
mondiale ETF’s (Exchange Traded Funds). De geselecteerde ETF’s hebben doorgaans exposure naar  
aandelen- en/of obligatie indices in diverse regio’s en sectoren. Afhankelijk van de 
marktomstandigheden kan er ook in andere typen ETF’s worden belegd, zoals onroerend goed, private 
equity en edele metalen. Om het beleid te optimaliseren kunnen zowel call als put opties worden 
ingezet (met een notering aan de optiebeurzen).  
 
Het Fonds heeft een dynamisch profiel wat impliceert dat er situaties denkbaar zijn waarbij er sprake 
is van een ‘overweging’ danwel ‘onderweging’ in de verschillende asset-classes, regio’s  en sectoren.    

Aandelen ETF’s  

Aandelen ETF’s vormen een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van het Fonds om de 
geformuleerde doelstelling te bereiken. Aandelen ETF’s zijn financiële producten die met name door 
grote internationaal opererende financiële instellingen worden uitgegeven. De Onderliggende Waarde 
waarin een aandelen ETF belegd is doorgaans een aandelen index. De koersontwikkeling van een 
aandelen ETF is doorgaans dus gelijk aan het koersverloop van de onderliggende aandelen index. 

Obligatie ETF’s  

Obligatie ETF’s vormen een belangrijk, defensief, onderdeel van het instrumentarium van het Fonds 
om de geformuleerde doelstelling te bereiken. Obligatie ETF’s zijn financiële producten die met name 
door grote internationaal opererende financiële instellingen worden uitgegeven. De Onderliggende 
Waarde waarin een obligatie ETF belegd is doorgaans een obligatie index. De koersontwikkeling van 
een obligatie ETF is doorgaans gelijk aan het koersverloop van de onderliggende obligatie index. 

Overige ETF’s  

Sector en thema ETF’s vormen een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van het Fonds om 
de geformuleerde doelstelling te bereiken. Sector ETF’s zijn financiële producten die met name door 
grote internationaal opererende financiële instellingen worden uitgegeven. De Onderliggende Waarde 
waarin een aandelen ETF belegd is doorgaans een index met daarin opgenomen aandelen van 
bedrijven die in dezelfde sector opereren.  
 
Ook regio- en landen ETF’s kunnen bijdragen aan de diversiteit van de beleggingen van het Fonds.   

Derivaten 

Het Fonds kan gebruik maken van derivaten, zoals opties, om de kans op het bereiken van de 
geformuleerde doelstellingen te optimaliseren. Het kopen van opties zal in het algemeen plaatsvinden 
om de risicopositie van het Fonds te verlagen. Het schrijven van opties vindt doorgaans plaats om de 
rendementsperspectieven van het Fonds te verhogen.  
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Vreemde valuta  

Het Fonds kan gebruik maken van ETF’s die zijn genoteerd in vreemde valuta en kan vreemde valuta 
aanhouden als liquiditeiten. De maximale exposure in vreemde valuta bedraagt 50% van het 
Fondsvermogen waarvan maximaal 20% in valuta anders dan de Amerikaanse dollar.  

Cash 

Het Fonds kan in meer of minder mate liquiditeiten aanhouden.  

Risicobeheer  

De doelstelling van het Fonds is op lange termijn (>5 jaar) een positief rendement te behalen. Dat 
beleid wordt mede vormgegeven door het beheersbaar houden van risico’s. Een combinatie van 
verschillende soorten ETF’s geeft het Fonds op lange termijn een lager risicoprofiel ten opzichte van 
de brede aandelenmarkten.   
 
De beleggingsmethodiek kan in de volgende stappen worden samengevat: ontwikkelen van een visie 
binnen het universum en een haalbaarheidsanalyse ten aanzien van de visie. Kwalitatief: 
fundamenteel onderzoek met de focus op de specifieke kenmerken van een ETF. Analyse externe 
factoren met nadruk op regio- en sector vooruitzichten. Kwantitatief: vaststelling van een eventuele 
onder- en/of overwaardering met gebruikmaking van financiële modellen. Katalysator: identificeren 
van mogelijke gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot het (grotendeels) verdwijnen van de 
onder- of overwaardering binnen afzienbare termijn. Risicoanalyse: risicofactoren, potentieel verlies 
en verlies-scenario’s worden geanalyseerd. Beslissing om een positie aan te gaan: opbouw van de 
gewenste positie; monitoring van de positie en/of afbouw van posities. Portefeuillemanagement: de 
Beheerder poogt, via een combinatie van diversificatie de juiste balans te vinden tussen kapitaalgroei 
(offensieve ETF’s) en kapitaalbehoud (defensieve ETF’s).  Beheerder zal doorlopend het risico van het 
Fonds op de aangegane posities monitoren en beoordelen of de risico’s zich bevinden binnen de door 
de Beheerder aanvaardbaar geachte grenzen (die onder andere volgen uit de omvang van de 
individuele posities, de bruto en netto marktpositie en de liquiditeit van de portefeuille). 

Beleggingsrestricties 

Bij het beheer van het Fondsvermogen neemt de Beheerder de hieronder beschreven 
beleggingsrestricties in acht: 
 

− de waarde van een individuele positie in een ETF zal niet groter zijn dan 30% van het 
Fondsvermogen; 

− de maximale exposure van aandelen gerelateerde ETF’s bedraagt 70% van het 
Fondsvermogen;  

− het Fonds maakt in principe geen gebruik van vreemd vermogen. De Beheerder is ‐ uitsluitend 
indien dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan actuele verplichtingen tot inkoop van 
Participaties op momenten dat binnen het Fonds onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn 
Fonds niet snel genoeg tot liquidatie van haar activa kan overgaan - bevoegd tot het aangaan 
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van een kredietfaciliteit dan wel het aantrekken van een andere vorm van vreemd vermogen 
tot in totaal maximaal 10% van het Fondsvermogen.  

− Het is de beheerder niet toegestaan om een hefboom (leverage) toe te passen >10% van het 
fondsvermogen.   

 
Indien de marktomstandigheden daar aanleiding toegeven is de Beheerder bevoegd om - in het belang 
van het Fonds en de Participanten - naar eigen inzicht tijdelijk af te wijken van bovengenoemde 
beleggingsrestricties. Indien de Beheerder gebruik maakt van deze discretionaire bevoegdheid, zal de 
Beheerder te allen tijde naar streven de situatie terug te brengen in lijn met bovengenoemde 
beleggingsrestricties. 
 
Indien het Fonds passief (bijvoorbeeld door wijziging van de omvang van het Fondsvermogen) niet 
meer aan de bovengenoemde beleggingsrestricties voldoet, zal de Beheerder zorgen dat het 
Fondsvermogen binnen 180 dagen na constatering belegd is conform de beleggingsrestricties. 

Uitgangspunten bij uitvoering beleid 

Het Fondsvermogen wordt belegd in, op gereguleerde effectenbeurzen verhandelbare ETF’s en 
eventueel andere financiële instrumenten met inachtneming van het onderstaande: 
 

− de Onderliggende Waarde is in hoofdzaak een ETF die een index volgt, maar de Beheerder kan 
ook een andersoortige Onderliggende Waarde kiezen, met name maar niet uitsluitend, 
individuele aandelen en/of obligaties (met een maximum van 15% van het Fondsvermogen) 
om het risico/rendement profiel van het Fonds te optimaliseren; 

− de Beheerder kan ertoe besluiten het Fondsvermogen in meer of mindere mate aan te houden 
in liquiditeiten om de risico/rendement verhouding van het Fonds te optimaliseren. 

 
De uitgangspunten bij het beleggingsbeleid zijn, in tegenstelling tot de beleggingsrestricties, niet 
bindend. 

Beleggingsdwang 

Het Fonds kent geen beleggingsdwang. Indien zich volgens de criteria van de Beheerder geen of 
onvoldoende beleggingsmogelijkheden voordoen, kan het Fonds geheel of gedeeltelijk liquide zijn. 

Wijziging beleggingsbeleid 

Wijzigingen in het beleggingsbeleid van het Fonds zullen van kracht worden op de eerste Handelsdag 
nadat een maand na bekendmaking van de wijziging op de Website verstreken is. Wijzigingen in het 
beleggingsbeleid worden gedefinieerd als veranderingen ten opzichte van de huidige restricties. 
 
Gedurende deze één maandstermijn kunnen Participanten onder de dan nog ongewijzigde 
Fondsvoorwaarden uittreden. De Beheerder is tezamen met de Juridisch Eigenaar bevoegd tot 
wijziging van de Fondsvoorwaarden. 
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5. Risico’s 

 
Aan een belegging in het Fonds zijn naast financiële kansen ook financiële risico’s verbonden. 
 
Het Fonds belegt in de regel in verschillende soorten ETF’s en houdt de gelden die niet zijn aangewend 
voor de aankoop van deze ETF’s of voor de betaling van kosten aan op een rekening bij de bank.  
 
De mogelijkheid bestaat dat de belegging in het Fonds in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat 
een belegging in het Fonds weinig tot geen waardegroei zal laten zien en dat er in meer of mindere 
mate verlies wordt geleden.  
 
Bij het beleggen in het Fonds dient een aantal risico’s te worden onderscheiden. Indien een of meer 
van deze risicofactoren zich verwezenlijkt, kan dit in meer of mindere mate de waarde en het 
rendement van een Participatie negatief beïnvloeden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de 
specifieke risico’s die van wezenlijk belang zijn voor een belegging in het Fonds. 
 

− Aangezien het beleggingsbeleid van het Fonds er op gericht is de koersschommelingen van 
een Participatie te matigen ten opzichte van reguliere aandelenbeleggingen, wordt het risico 
van Julius Fund lager beoordeeld dan een reguliere belegging in aandelen. 

− Het Fonds koopt en verkoopt ETF’s. De geselecteerde ETF’s zijn doorgaans zeer liquide. Dat is 
belangrijk voor het succesvol uitvoeren van de beleggingsstrategie van het Fonds. Indien de 
liquiditeit van de ETF’s (tijdelijk) vermindert of zelfs wegvalt, kan dat (tijdelijk) afbreuk doen 
aan het beleggingsresultaat van het Fonds. 

− De ETF’s worden ‘beheerd’ door gerenommeerde financiële instellingen waaronder 
BlackRock. Deze financiële instellingen garanderen alle verplichtingen die voortvloeien uit de 
karakteristieken van de ETF’s.  

 
Belangrijke productrisico´s van ETF’s zijn: 
 

− Bij aan- en verkoop van ETF’s kan er door tijdsverschil in transacties in combinatie met grote 
marktfluctuaties een mismatch ontstaan. Dit kan een negatief effect op het resultaat van de 
transactie en daarmee op de waarde van het Fonds hebben. 

− De prijsvorming van een ETF is op een aantal marktvariabelen gebaseerd, waaronder de 
volatiliteit van de onderliggende waarden. Door een hoge volatiliteit op de financiële markten 
kan de waarde van een ETF extra onder druk komen. Dat leidt dan op korte termijn tot een 
minder gunstige prestatie van het Fonds ten opzichte van de benchmarks. 

 
Naast de specifieke fonds- en productrisico’s kan het Fonds, afhankelijk van de positionering op enig 
moment, ook direct en/of indirect onderhevig zijn aan algemene risico’s van beleggen. Deze risico’s 
zijn onder meer marktrisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. De AFM 
omschrijft deze risico’s op het moment van publicatie van dit Informatie-memorandum als volgt: 
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− Marktrisico is het risico dat beleggingen minder waard worden door ontwikkelingen in de 
algemene economische situatie (ongeacht de oorzaak). Een verslechtering van de 
economische groei kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de waarde van een 
onderneming. Het gevolg zal zijn dat de aandelen van die onderneming minder waard worden. 

− Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een 
stijgende rente kan tot minder consumptie leiden en hogere rentelasten bij een onderneming. 
Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten. Een renteverhoging kan daarom een 
negatieve invloed hebben op de waarde van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die in 
aandelen en obligaties beleggen. 

− Kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin je belegt niet aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen 
rente kan worden betaald, dat je inleg niet wordt terugbetaald of dat je beleggingen niets 
meer waard zijn. 

− Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden 
op de beurs. Je beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kun je je beleggingen (tijdelijk) niet 
verkopen. Je kan dus niet vrij over je inleg beschikken of je krijgt een slechtere prijs voor je 
beleggingen als je ze verkoopt. 

− Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die 
andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de 
waarde van je beleggingen in die andere valuta. 

 
Het bovenstaande overzicht is geen uitputtend overzicht van de risico’s die verbonden zijn aan een 
belegging in het Fonds. Niet-materiële risico’s zijn in het overzicht niet opgenomen, daarnaast kunnen 
zich risico’s voordoen die de Beheerder op het moment van publicatie van het Informatie-
memorandum niet kon voorzien.  

6. Uitgifte en inkoop van Participaties 

Participanten worden op gelijke wijze, conform de Fondsvoorwaarden, behandeld. Het Fonds heeft 
een open-end karakter. Dit houdt in dat beleggers periodiek kunnen toe- en uittreden conform de 
Fondsvoorwaarden, tenzij zich een omstandigheid voordoet zoals in dit hoofdstuk vermeld. 
 

Uitgifte 

Uitgifte van Participaties vindt plaats op de Uitgiftedatum en is in principe slechts mogelijk tegen de 
NAV van de handelsdag voorafgaand aan de Uitgiftedatum op basis van een ingevuld en rechtsgeldig 
ondertekend Inschrijfformulier, in te dienen bij IQ EQ Financial Services B.V. of de Beheerder.  
 
De minimale initiële deelneming per Participant bedraagt EUR 100.000 (ex. kosten). Vervolgstortingen 
dienen een minimale omvang te hebben van EUR 5.000. 
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De Beheerder kan bepalen dat uitgifte (al dan niet tijdelijk) niet mogelijk is indien sprake is van één 
van de in artikel 10.7 van de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom vermelde 
omstandigheden op grond waarvan de Beheerder de waarde van het Fondsvermogen en de waarde 
van een Participatie niet kan vaststellen. 
 
Indien een expliciet verzoek tot uitgifte op een Handelsdag voor 16:00 uur bij de Beheerder wordt 
ingediend en het netto bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht op de rekening van de Juridisch 
Eigenaar is bijgeschreven, kunnen de Participaties niet op de reguliere Uitgiftedatum, maar op de 
volgende Handelsdag uitgegeven worden tegen de  alsdan geldende NAV. Het aantal Participaties dat 
wordt toegekend is gelijk aan het netto bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht, gedeeld door de 
NAV (en dient indien het een initiële deelneming betreft ten minste EUR 100.000 -ex. Kosten- te zijn). 
De bepaling van de NAV als hiervoor bedoeld, geschiedt op de Handelsdag volgend op ontvangst van 
het Inschrijfformulier en van het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht. De Beheerder kan extra 
kosten voor de uitgifte op een dag anders dan een reguliere Uitgiftedatum in rekening brengen. 
 
Uitgifte van Participaties heeft plaats door de Beheerder namens de Juridisch Eigenaar. De 
administrateur zal de participant een bevestiging van het aantal toegekende Participaties sturen.  De 
Participant en het aantal Participaties zal opgenomen worden in het Register. Indien een Participant 
investeert via een bestaande effectenrekening dan zal registratie plaatsvinden door middel van 
inschrijving in het daartoe bestaande centrale register met gebruikmaking van het aan het Fonds 
toegekende ISIN nummer zijnde NL0015000KI11. 
 
De bevoegdheid tot het toelaten van nieuwe beleggers alsmede het moment van uitgifte berust bij de 
Beheerder, onverminderd het bepaalde in artikel 10.7 van de Voorwaarden van Beheer en Juridisch 
Eigendom. De Beheerder is daarnaast gerechtigd om zonder opgave van redenen een 
toetredingsaanvraag af te wijzen. Indien de Beheerder een toetredingsaanvraag afwijst, worden 
eventueel reeds op de rekening van de Juridisch Eigenaar gestorte bedragen teruggestort op de door 
de belegger aan de Beheerder opgegeven bankrekening zonder vergoeding van rente. 
 
Er wordt door de beheerder maximaal 0,5% toetredingskosten in rekening gebracht. Deze kosten 
worden door middel van een opslag op het te investeren bedrag bij de Participant in rekening gebracht. 

Inkoop 

Geheel of gedeeltelijke Uittreding van de Participant vindt plaats door inkoop van de Participaties door 
het Fonds. Door inkoop verkrijgt de Beheerder als gevolmachtigde van de Juridisch Eigenaar 
Participaties ten titel van koop. Een verzoek tot inkoop van Participaties dient te worden gedaan aan 
de Beheerder via het Uitschrijfformulier welk formulier kan worden gedownload via de Website dan 
wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot inkoop dient te luiden in 
EUR. Binnen de gestelde termijn voert de Beheerder een verzoek tot inkoop uit tegen de Inkoopdatum.  

 
1  
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Indien door inkoop of overdracht van Participaties de waarde van de resterende Participaties van een 
Participant na uitvoering van de transactie lager is dan EUR 100.000 worden de resterende 
Participaties van de Participant geliquideerd op de eerstvolgende Handelsdag. 
 
Inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor een tegenwaarde van ten minste EUR 5.000. 
 
De inkoopprijs voor een Participatie is gelijk aan de NAV van Handelsdag voorafgaand aan de 
Inkoopdatum. De daadwerkelijke inkoop van een Participatie vindt plaats op de Inkoopdatum. 
Participanten kunnen de Beheerder verzoeken de daadwerkelijke afhandeling van de inkoop eerder af 
te wikkelen. De Beheerder zal, indien er voldoende liquiditeiten binnen het Fonds aanwezig zijn, 
gehoor te geven aan een dergelijk verzoek geven. Eventuele extra kosten verband houdend met dit 
verzoek komen voor rekening van de uittredende Participant. 
 
De Juridisch Eigenaar zal de koopprijs voor door hem verkregen Participaties binnen zeven (7) 
werkdagen Handelsdagen na de Inkoopdatum na de laatstelijk bekende Handelsdag aan de Participant 
voldoen. Voldoening van de koopprijs vindt plaats door bijschrijving op de door de Participant 
opgegeven bankrekening. Indien de liquiditeit van het Fonds het noodzakelijk maakt, is de Beheerder 
bevoegd de frequentie van de Inkoopdatum te wijzigen.  
 
Door de Beheerder als gevolmachtigde van de Juridisch Eigenaar ten titel van koop verkregen 
Participaties vervallen door die verkrijging. 
 
Er wordt maximaal 1,5% uittredingskosten in rekening gebracht welke worden ingehouden op de door 
de Juridisch Eigenaar uit te keren koopprijs. De kosten die bij uittreding door de Beheerder in rekening 
worden gebracht bedragen 1,5% van de koopprijs bij een uittreding binnen 12 maanden, 1% bij een 
uittreding binnen 24 maanden en 0,5% bij een latere uittreding.  
 
In het geval zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid 
voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toekenning van Participaties opschorten. Een 
dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn: 
 

− omstandigheden waarbij de technische middelen van het Fonds om rechten van deelneming 
in te kopen of uit te geven niet beschikbaar zijn; 

− factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of 
monetaire situatie waarop de Beheerder geen invloed heeft, en de Beheerder verhinderen de 
Handels NAV voldoende nauwkeurig te bepalen; 

− omstandigheden waarbij het Fonds aan de hoeveelheid verzoeken tot inkoop/uitgifte van 
rechten van deelneming feitelijk niet onmiddellijk kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het 
administratief niet mogelijk is de verzoeken ordentelijk te verwerken; 

− omstandigheden waarbij de Beheerder de Handels NAV niet vast kan stellen; 



 

23 
 

− omstandigheden waarbij de fiscale status van het Fonds in gevaar komt. 
 

Overdracht 

Overdracht dan wel levering van Participaties aan anderen dan de Juridisch Eigenaar is niet mogelijk, 
behalve aan de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de betreffende overdragende Participant. 
 

Vaststelling NAV 

Bij de vaststelling van de NAV van de Participaties in EUR wordt voor de waardering van de activa en 
passiva en de resultaatbepaling uitgegaan van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling, waarbij in beginsel geldt: 
 

− op gereguleerde markten en/of handelsplatformen verhandelbare beleggingen worden 
gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers  

− de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde; 

− gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door 
op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode de 
aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering 
te brengen; 

− gemaakte kosten bij aankoop of verkoop komen rechtstreeks voor rekening van het Fonds; 

− gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden in de winst- 
en verliesrekening verantwoord. 

 
De NAV wordt in principe maandelijks vastgesteld en per kalendermaand op de Website gepubliceerd. 
 
De Participanten zijn tot het Fondsvermogen gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties 
dat een Participant houdt. Het resultaat wordt bepaald door de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen op beleggingen over de verslagperiode, alsmede overige aan het Fonds toe te 
rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. 
 
Indien een exacte vaststelling van de NAV op enig moment niet mogelijk is, wordt dit onder vermelding 
van de reden bekend gemaakt op de Website. In dat geval zal de NAV zo spoedig mogelijk alsnog 
bekend gemaakt worden. 
 
De Beheerder kan in de navolgende gevallen de NAV niet vaststellen indien voor zover van toepassing: 
 

− wanneer de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden 
gebruikt voor de bepaling van de NAV, anders dan door verwijtbaar handelen of nalaten van 
de Beheerder, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een 
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belegging die behoort tot het Fonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of 
nauwkeurigheid kan worden bepaald; 

− wanneer factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire 
of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder 
verhinderen de waarde van de NAV te bepalen. 

 

Onjuiste NAV 

Indien vastgesteld wordt dat de NAV onjuist berekend is en materieel afwijkt van de juiste NAV zal dit 
onverwijld bekend worden gemaakt op de Website. De Beheerder zal nagaan in welke mate een of 
meerdere Participanten door de fout benadeeld zijn. De Beheerder kan besluiten tot aanpassing van 
reeds uitgevoerde terugkopen en toekenningen van Participaties op basis van de juiste NAV. Indien de 
fout (na correctie) naar het oordeel van de Beheerder heeft geleid tot een materiële schade voor een 
of meer Participanten zal de Beheerder, de oorzaak en kosten voor het Fonds daarbij mede in 
aanmerking nemende, onderzoeken of de schade gecompenseerd dient te worden of zich inspannen 
om deze te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. 
 
Indien de Beheerder van mening is dat de schade gecompenseerd dient te worden, zal het Fonds de 
schade aan de Participant vergoeden. In ieder geval als materieel aangemerkt wordt een afwijking van 
ten minste 1% ten opzichte van de juiste NAV. 
 

Wijziging van de Fondsvoorwaarden 

De Fondsvoorwaarden kunnen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen worden gewijzigd, 
mits deze het voornemen hiertoe aan de Participanten hebben meegedeeld. 
 
Een voorgenomen wijziging van de Fondsvoorwaarden wordt door de Beheerder en de Juridisch 
Eigenaar samen gedaan en medegedeeld aan de Participanten via het in het Register vermelde (e-
mail)adres van de Participant alsmede op de Website. De toelichting op het voorstel tot wijziging wordt 
op de Website weergegeven. 
 
Voor zover door de hiervoor bedoelde wijzigingen van de Fondsvoorwaarden rechten of zekerheden 
van Participanten worden verminderd, lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid wordt 
gewijzigd, worden deze van kracht op de eerste Handelsdag nadat  een maand na bekendmaking van 
de wijziging via de Website is verstreken. Participanten kunnen binnen deze periode onder de 
gebruikelijke voorwaarden uittreden (met inachtneming van de relevante bepalingen aangaande 
uittredingskosten). 
 
Wijzigingen met betrekking tot de kostenstructuur van het Fonds treden in werking één maand na 
publicatie hiervan op de Website.  
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7. Verslaggeving 

 

Jaarverslaggeving 

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar, het jaarverslag. Dit jaarverslag 
bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de jaarrekening. 
 
De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar plaatst de Beheerder het opgemaakte jaarverslag op de 
Website, ongeacht of het jaarverslag al dan niet is vastgesteld. 
 

Onderzoek jaarrekening 

De Beheerder zal een Accountant opdracht geven om de jaarrekening van het Fonds te onderzoeken. 
De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en geeft de uitslag van zijn 
onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de Accountant zal aan de jaarrekening worden 
toegevoegd. 
 

Halfjaarverslaggeving 

Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder een 
verslag op over de eerste helft van dat boekjaar, het halfjaarverslag. Dit halfjaarverslag bestaat uit een 
verslag van de Beheerder alsmede de Halfjaarcijfers. De Halfjaarcijfers bestaan uit de balans, de winst- 
en verliesrekening en de toelichting hierop. De Beheerder plaatst het halfjaarverslag op de Website.  
 

Winstbestemming 

De Beheerder zal het resultaat van het Fonds toevoegen aan de reserves van het Fonds. Alle 
Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij 
Participanten delen in een verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt 
gehouden in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar. 
 

Ontbinding en vereffening 

 
 
Het Fonds wordt ontbonden bij besluit van de Beheerder. Van een dergelijk besluit wordt mededeling 
gedaan aan de Participanten. De Fondsvoorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk 
van kracht en de Beheerder zal verantwoordelijk zijn voor de vereffening. 
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Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten die gerechtigd zijn tot het Fonds 
uitgekeerd in de verhouding van het aantal Participaties dat door een dergelijke Participant wordt 
gehouden, waardoor de Participaties vervallen. 
 
Op basis van de door de Beheerder opgestelde rekening en verantwoording die is beoordeeld door de 
Accountant kan tot uitkering aan Participanten worden overgegaan. Bedoelde rekening en 
verantwoording zullen tevens ter informatie aan de Participanten worden verstrekt. 
 

Informatieverstrekking 

De Beheerder publiceert op de Website, onder meer, de volgende informatie: 
 

− het Informatiememorandum (inclusief Bijlagen); 

− de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom; 

− het inschrijfformulier; 

− de Jaarcijfers;  

− de Halfjaarcijfers; 

− de Factsheet; 

− de laatste door de Beheerder vastgestelde NAV. 
 
 
 

8. Kosten 

 
De Beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden een management fee van 0,1% per maand over het 
Fondsvermogen. Deze kosten worden (naar tijdsevenredigheid) berekend over het Fondsvermogen 
per einde van de betreffende maand. 
 
Direct aan het Fonds gerelateerde kosten, zoals bankkosten, effectenprovisies, bewaarloon, juridische 
kosten, accountants- en advieskosten, publicatie en verslagleggingkosten, kosten van de Juridisch 
Eigenaar en eventuele kosten voor wettelijk toezicht e.d. komen ten laste van het Fondsvermogen. 
 
Naar schatting zullen deze kosten maximaal 0,1% per maand bedragen. Voornoemd percentage wordt 
in belangrijke mate beïnvloed door de omvang van het Fondsvermogen.  
Voor zover deze kosten van deze schatting substantieel afwijken, wordt dit uiterlijk 31 maart van het 
volgende jaar bekend gemaakt. De kosten van het Fonds en de management fee worden naar 
tijdsevenredigheid verwerkt in de NAV. 
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In de koers van beleggingsproducten kunnen kosten zijn opgenomen. Deze kosten verschillen per 
product. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid worden beslissingen genomen mede op basis van 
de beurskoers, dus inclusief eventuele (impliciete) kosten. 
 
Op kwartaalbasis wordt er een prestatievergoeding in rekening gebracht welke gelijk is aan 10% van 
het meerdere van 4% netto vermogensgroei op jaarbasis. Hierbij geldt een ‘all-time high-watermark’. 
Dat wil zeggen dat de prestatievergoeding slechts verschuldigd is indien de hoogste vermogenswaarde 
in voldoende mate is overtroffen.  
 

9. Fiscale aspecten 

 
Hieronder wordt een globale beschrijving gegeven van de fiscale gevolgen van de deelname in het 
Fonds door in Nederland gevestigde (rechts)personen. Deze fiscale paragraaf is slechts ter algemene 
informatie en blijft beperkt tot de hierin vermelde zaken, waarbij niet is gestreefd naar volledigheid. 
 
Uit deze fiscale paragraaf kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot onderwerpen 
die niet specifiek worden behandeld. Tevens is deze fiscale paragraaf niet bedoeld om alle fiscale 
gevolgen van de deelname in het Fonds aan de orde te stellen. (Potentiële) Participanten wordt 
derhalve geadviseerd om de individuele fiscale gevolgen van de deelname in het Fonds met hun eigen 
belastingadviseur te bespreken. 
 
Deze fiscale paragraaf is gebaseerd op de huidige stand van de relevante wet- en regelgeving en de 
relevante jurisprudentie hieromtrent. 
 

Fiscale positie van Julius Fund 

In de Fondsvoorwaarden is opgenomen dat de Participanten hun bewijzen van deelgerechtigdheid 
slechts kunnen vervreemden aan het Fonds zelf dan wel aan hun bloed- en aanverwanten in de rechte 
lijn. De Fondsvoorwaarden bepalen expliciet dat de bewijzen van deelgerechtigdheid niet kunnen 
worden vervreemd aan anderen dan de hiervoor genoemde personen. Als gevolg van het voorgaande 
wordt het Fonds voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 
1969) niet aangemerkt als een ‘fonds voor gemene rekening’, hetgeen betekent dat het Fonds voor de 
toepassing van de Wet Vpb 1969 niet als belastingplichtige wordt aangemerkt en derhalve fiscaal 
transparant is.  
 
Het vermogen en de inkomsten van het Fonds worden daardoor direct, pro rata naar de omvang van 
de in bezit zijnde bewijzen van deelgerechtigheid, toegerekend aan de achterliggende Participanten. 
De wijze waarop het vermogen en de inkomsten van het Fonds worden belast bij de achterliggende 
Participanten, is afhankelijk van de fiscale positie van de achterliggende Participanten. 
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Aan de inkomstenbelasting onderworpen Participanten 

Voor de in Nederland woonachtige natuurlijke personen die bewijzen van deelgerechtigdheid houden 
in het Fonds geldt dat de activa en passiva van het Fonds, pro rata naar de omvang van het aantal in 
bezit zijnde Participaties, door de fiscale transparantie van het Fonds worden toegerekend aan de 
achterliggende Participanten. Indien de  bewijzen van deelgerechtigheid niet behoren tot het 
ondernemingsvermogen, evenmin behoren tot het vermogen waarmee ‘resultaat uit overige 
werkzaamheden’ wordt genoten en een onderliggende investering of investeringen geen aanmerkelijk 
belang vormen in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, geldt dat de door het Fonds 
gehouden activa en passiva in beginsel kwalificeren als box 3-vermogensbestandddelen. Indien en 
voor zover de door het Fonds gehouden activa en passiva kwalificeren als box 3 
vermogensbestanddelen, zal de waarde in het economische verkeer van de als gevolg van de fiscale 
transparantie aan de onderscheidenlijke Participanten toegerekende activa en passiva onderdeel 
uitmaken van de rendementsgrondslag van box 3. 
 

Aan de vennootschapsbelasting onderworpen Participanten 

Aan de vennootschapsbelasting onderworpen Participanten worden, vanwege de fiscale transparantie 
van het Fonds, belast met vennootschapsbelasting over alle resultaten die samenhangen met de aan 
hen toegerekende activa en passiva. 
 
Door het Fonds verkregen inkomsten (dividenden) zijn in beginsel belast met vennootschapsbelasting 
op het niveau van de Participanten. Ten aanzien van vermogensresultaten op door het Fonds 
gehouden effecten heeft te gelden dat het tijdstip waarop deze tot belastbaarheid leiden, afhankelijk 
is van het door de Participant gekozen stelsel van winstbepaling. In het algemeen heeft te gelden dat 
een (ongerealiseerd) vermogensverlies direct als fiscale last in aanmerking kan worden genomen en 
dat een vermogenswinst pas in aanmerking genomen behoeft te worden op het moment dat deze 
feitelijk binnen het Fonds wordt gerealiseerd.  
 
Indien na toerekening van vermogensbestanddelen als gevolg van de fiscale transparantie van het 
Fonds de Participant een belang houdt in een onderliggende investering of investeringen waarop de 
deelnemingsvrijstelling van de Wet Vpb 1969 van toepassing is, blijven inkomsten uit die investering 
of investeringen onbelast. Wij adviseren (potentiële) Participanten met hun belastingadviseur af te 
stemmen onder welke voorwaarden de deelnemingsvrijstelling in hun specifieke geval van toepassing 
is. 
 

Dividendbelasting en bronbelasting 

Vanwege de fiscale transparantie van het Fonds zal het Fonds zelf geen aanspraak kunnen maken op 
eventuele verrekening of teruggaaf van dividendbelasting en/of buitenlandse bronheffing die is 
ingehouden ter zake van door het Fonds ontvangen dividenden. 
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Op het niveau van de in Nederland gevestigde Participanten die belastingplichtig zijn voor de 
inkomstenbelasting dan wel de vennootschapsbelasting kan in beginsel wel verrekening of teruggaaf 
van dividendbelasting en/of buitenlandse bronheffing plaatsvinden.  
 

10. Het Fonds, adviseurs en gelieerde partijen 

 

Beheerder 

Julius Fund Management B.V. 
Amalialaan 126 E  
3743 KJ Baarn  

Juridisch Eigenaar 

Stichting Juridisch Eigendom Julius Fund 
Hoogoorddreef 15 
1101 BA Amsterdam 

Cliëntenadministratie 

IQ EQ Financial Services B.V. 
Hoogoorddreef 15 
1101 BA Amsterdam 

Bankrelatie fonds 

ABN AMRO Bank 
Gustav Mahlerlaan 10 
1082 PP Amsterdam 

Brokers 

ABN AMRO Bank 
Gustav Mahlerlaan 10 
1082 PP Amsterdam 

Juridisch adviseur 

Ploum 
Blaak 28 
3011 TA Rotterdam  

Fiscaal adviseur 

Meijburg & Co 
Laan van Langerhuize 9 
1186 DS Amstelveen 
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