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Doel: In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie
is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen
en u te helpen het met andere producten te vergelijken.
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U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Type Het Fonds is een Fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een vermogen dat is gevormd
krachtens een overeenkomst tussen de Fondsbeheerder, de Juridisch Eigenaar en elk van de Participanten.
Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting
aangemerkt als ‘fiscaal transparant’. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse
vennootschapsbelasting. Het product betreft een deelname in het Fonds van een beleggingsinstelling naar
Nederlands recht.

Doelstellingen Het Fonds zal handelen en beleggen in wereldwijde CO2-emissierechten (waaronder EUA’s, van European Union
Allowances, oftewel door de Europese Unie uitgegeven ‘vergunningen’ waarmee een houder van 1 EUA het recht
krijgt om 1 ton CO2 te mogen uitstoten) en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, maar heeft
ook de mogelijkheid om te participeren in professionele aan CO2 gelieerde fondsen. Het Fonds heeft als doel om
bovengemiddelde beleggingsresultaten te behalen in combinatie met het bijdragen aan een positieve impact op
het milieu. Ten principale wordt hierbij een ‘buy & hold’-strategie gehanteerd, waarmee wordt bedoeld dat
verworven posities – anders dan bij bijvoorbeeld daghandel – voor langere tijd worden aangehouden. Daarnaast
kan het Fonds tevens besluiten om een deel van het vermogen onder beheer te herbeleggen in het Topfund
Arbitrage Fonds met als doel om het risicomanagement te optimaliseren en de stabiliteit en groei van de
performance te waarborgen.

Retailbelegger op
wie het priip

wordt gericht

Een belegging in het Fonds is in het bijzonder geschikt voor beleggers: (1) die een aanzienlijke ervaring hebben
met beleggen; (2) die bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te
nemen en dat risico ook kunnen dragen indien zich een (aanzienlijke) waardevermindering voordoet; (3) die
geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben; (4) die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren,
aangezien uittreding na inschrijving slechts eenmaal per maand mogelijk is; (5) Die voornemens zijn hun
belegging in het Fonds voor langere tijd aan te houden.

Vervaldatum Het Fonds heeft geen vervaldatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Verder kan het Fonds niet automatisch
worden beëindigd.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico  Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan
dat u het product houdt voor 5 jaar. 

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren
indien u in een vroeg stadium verkoopt en u
kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat
zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u
kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen
voor een prijs die aanzienlijke effect heeft op
hoeveel u terugkrijgt. 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op
het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld
voor betaling is. 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op
toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog en dat de kans
dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot
is. 

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige
marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen. 

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele
inleg kunnen verliezen. 



Belegging EUR 10.000 

Scenario's 1 jaar 3 jaar
5 jaar 
(Aanbevolen
periode van bezit)

Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 1 645.74 1 057.16 310.01

Gemiddeld rendement per jaar -83.54% -52.72% -50.08%

Ongunstig scenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 8 914.99 12 573.83 14 796.06

Gemiddeld rendement per jaar -10.85% 7.93% 8.15%

Gematigd scenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 14 830.61 30 368.99 45 692.82

Gemiddeld rendement per jaar 48.31% 44.81% 35.51%

Gunstig scenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 23 820.05 70 817.16 136 237.10

Gemiddeld rendement per jaar 138.20% 92.03% 68.60%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt. 

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere
producten. 

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van
deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/
het product aanhoudt. 

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin
wij u niet kunnen betalen. 

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een
indicatie van mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn. 

Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot
verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. 

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw
adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn
op hoeveel u terugkrijgt. 

Wat gebeurt er als Topfund B.V. niet kan uitbetalen?

Deelnemers kunnen een financieel verlies lijden in geval van wanbetaling door de Beheerder en/of de juridisch eigenaar van het Fonds.
Verder kunnen deelnemers financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de broker en/of de bank, waar de beleggingsactiva en
andere activa van het Fonds worden aangehouden. Het hiervoor bedoelde verlies wordt niet gedekt door een compensatie of
waarborgregeling voor deelnemers.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De
totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. 

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit.
Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000
inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

Kosten in de loop van de tijd 

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft
die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.



Belegging EUR 10.000 

Scenario's
Indien u
verkoopt na 1
jaar

Indien u
verkoopt na 3
jaar

Indien u
verkoopt na 5
jaar

Totale kosten 1 692.20 5 821.25 10 520.74

Effect op rendement (RIY) per jaar 16.92% 16.52% 15.46%

Samenstelling van kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
— het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen
periode van bezit;
— de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar. 

Eenmalige kosten
Instapkosten 0.00% Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het

maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder. 

Uitstapkosten 0.00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. 

Lopende kosten

Portefeuilletransactiekosten 0.00% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor
het product aankopen of verkopen. 

Andere lopende kosten 2.00% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer
van uw beleggingen. 

Incidentele kosten
Prestatievergoedingen 8.08% Het effect van de prestatievergoeding. 

Carried interests 0.00% Het effect van carried interests 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Het Fonds heeft geen vervaldatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Verder kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over enerzijds het Fonds of anderzijds de Beheerder, de juridisch eigenaar of de administrateur van het Fonds kunnen schriftelijk
(waaronder per e-mail) worden ingediend bij de Beheerder. De Beheerder bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht en
informeert de klager over de te volgen procedure. Het adres waar klachten naartoe kunnen worden gestuurd is: Topfund B.V. Landgoed
Sandenburg Langbroekerdijk A26 3947 BH Langbroek +31 (0) 343 725 166.
 

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over het Fonds kan gevonden worden in het Informatiememorandum en in de jaar-rekeningen en jaarverslagen van het
Fonds. Deze documenten, evenals eventuele andere toepasselijke documenten, zijn beschikbaar op: www.topfund.nl of kunnen kosteloos
worden opgevraagd bij de Beheerder via info@topfund.nl of +31 (0) 343 725 166. Aangezien de Beheerder is geregistreerd bij de AFM op
grond van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht, bestaat er geen wettelijke verplichting om een Informatiememorandum te
verstrekken. Verder is de Beheerder niet wettelijk verplicht jaarrekeningen en jaarverslagen te verstrekken. Desalniettemin verstrekt de
Beheerder een Informatiememorandum, waarin de voorwaarden van het Fonds worden beschreven.


