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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

2023 20,13 20,13 0,00 259,80

2022 �22,25 3,49 12,31 �20,02 �24,28 �28,88 29,81 �4,44 �0,95 9,20 �13,85 �5,35 �57,41 �0,33 199,50

2021 29,49 30,10 23,48 13,45 �27,42 �13,62 14,39 28,58 �8,04 34,35 �1,82 �16,57 120,24 0,43 603,29

2020 14,80 �0,55 �10,95 18,60 6,18 �3,65 21,26 5,65 �11,00 15,78 49,17 31,46 219,33 0,67 219,33

Performance disclaimer en doelstelling fonds

 *Tussen januari 2020 en augustus 2022 betreft het daadwerkelijk gerealiseerde maandresultaten van de
fondsen waarin het Topfund Crypto Fonds sinds / vanaf augustus 2022 belegt / zal gaan beleggen. 
 
Strategie

Het Fonds heeft als doel om bovengemiddelde beleggingsresultaten te behalen in een markt die zich
(vaak/veelal) kenmerkt door bovenmatige volatiliteit en zal ten principale participeren in professionele aan
crypto gelieerde fondsen met een aantoonbare en verifieerbare staat van dienst. Om de daarmee gepaard
gaande risico’s zoveel mogelijk te dempen, worden de aan crypto gelieerde fondsen onder meer, en vooral,
geselecteerd op basis van elkaar aanvullende strategieën om zo de meest optimaal gebalanceerde en
gediversifieerde cryptoportefeuille samen te stellen. Daarnaast kan met een deel van het vermogen onder
beheer ook zelf worden belegd of gehandeld in coins, tokens en andere op Blockchain gebaseerde digitale
munteenheden met als doel om het risico- en liquiditeitsmanagement te optimaliseren en de stabiliteit en
groei van de performance te waarborgen.  

 
Voor meer informatie over het Crypto Fonds verwijzen wij u graag naar onze website.

Risico-indicator Eid

Maandelijkse performance
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Statistieken

Afgelopen maand 20,13%

3 Maanden �2,04%

YTD 20,13%

12 Maanden �34,20%

Totaal rendement jaarbasis 51,48%

Totaal rendement cumulatief 259,80%

Gewonnen maanden �%� 54,05%

Verloren maanden �%� 45,95%

Sharpe Ratio 0,95
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Algemene informatie

Minimum deelname 250,000 EUR

Valuta EUR

Beheervergoeding 1,80%

Prestatievergoeding 18,00%

Startdatum jan 2020

Custodian
Direct Financial 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.


