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Maandelijkse performance (netto na aftrek van alle kosten & vergoedingen)*

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC JAAR SHARPE RATIO (MND.) CUMULATIEF

2022 0,39 0,45 1,08 0,60 0,40 0,37 0,02 0,39 -0,33 0,34 3,77 1,08 19,14

2021 0,43 0,59 1,31 1,11 0,41 0,25 0,47 0,60 1,45 0,44 0,28 0,81 8,45 1,75 14,82

2020 2,36 0,86 1,10 0,58 0,85 5,88 1,83 5,88

Performance disclaimer en doelstelling fonds

*Tot september 2022 betreft het daadwerkelijk gerealiseerde maandresultaten van Participatieklasse A.

Het Arbitrage Fonds heeft als doel om stabiele beleggingsresultaten te behalen tegen lage risico’s onder

alle marktomstandigheden. Dit onder meer met behulp van meerdere strategieën die zowel long als short

beleggen in EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door

gematigde daghandel en is gebaseerd op meerdere strategieën die in combinatie met elkaar worden

toegepast. Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected

met de server van onze executiepartner. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix

LD4-netwerk wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde. Voor

meer informatie over het Arbitrage Fonds verwijzen wij u graag naar onze website.
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Statistieken

Afgelopen maand 0,34%

3 Maanden 0,39%

YTD 3,77%

12 Maanden 4,90%

Totaal rendement jaarbasis 8,10%

Totaal rendement cumulatief 19,14%

Gewonnen maanden (%) 96,30%

Verloren maanden (%) 3,70%

Sharpe Ratio 4,44
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Algemene informatie

Minimum deelname 250,000 EUR

Valuta EUR

Beheervergoeding 1,70%

Prestatievergoeding 17,00%

Startdatum aug 2020

Custodian Erez Corp. Services B.V.

Fondsbeheerder Topfund B.V.

Telefoon +31(0)343725166

Website www.topfund.nl

http://www.topfund.nl


Disclaimer

Dit is een publicitaire mededeling. Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een

ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch.

De informatie in deze publicitaire mededeling mag niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het

risico op kapitaalverlies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hiervoor

genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen

en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag verliezen. Raadpleeg het informatiememorandum en het essentiële-

informatiedocument (Eid) voordat u belegt. Het informatiememorandum en het Eid (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn op te vragen

via de website van de fondsbeheerder. De fondsbeheerder beschikt niet over een vergunning voor het fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Artikel 2:66a Wft

is van toepassing. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat geen vergunning is vereist voor zover participaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde

van ten minste €100.000,- per participant. De fondsbeheerder en het fonds staan niet onder toezicht van de AFM. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor

US Persons als gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of

inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Hoewel de inhoud van deze publicitaire

mededeling met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of

verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd. Topfund B.V., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de

hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan deze publicitaire mededeling

en de informatie hierin te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de

voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Topfund B.V. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn

onderworpen aan het Nederlandse recht.

Topfund B.V. is gevestigd op het Landgoed Sandenburg, Langbroekerdijk A 26, 3947 BH te Langbroek, Nederland. 

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-

registratieregime van artikel 2:66a Wft en ingeschreven in het register voor uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld

in artikel 1:107 Wft, onder nummer 15003891.


