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Fonds IFonds IFonds IFonds I    

Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u 

meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet 

in dit fonds wenst te beleggen. 

 

 

ARS ARS ARS ARS MultiMultiMultiMulti    Manager HedgeManager HedgeManager HedgeManager Hedge    FundFundFundFund, een subfonds van , een subfonds van , een subfonds van , een subfonds van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (ISIN NLInsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (ISIN NLInsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (ISIN NLInsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (ISIN NL00150001N600150001N600150001N600150001N6))))    

Dit subfonds wordt beheerd door InsingerGilissen Asset Management N.V., Dit subfonds wordt beheerd door InsingerGilissen Asset Management N.V., Dit subfonds wordt beheerd door InsingerGilissen Asset Management N.V., Dit subfonds wordt beheerd door InsingerGilissen Asset Management N.V., dochtervennnootschap van InsingerGilissen,dochtervennnootschap van InsingerGilissen,dochtervennnootschap van InsingerGilissen,dochtervennnootschap van InsingerGilissen,    

bijkantoor bijkantoor bijkantoor bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A.van Quintet Private Bank (Europe) S.A.van Quintet Private Bank (Europe) S.A.van Quintet Private Bank (Europe) S.A.    

 

Doelstellingen en beleggingsbeleidDoelstellingen en beleggingsbeleidDoelstellingen en beleggingsbeleidDoelstellingen en beleggingsbeleid    

Het doel van ARS Multi Manager Hedge Fund  (hierna: het ‘Fonds’ of ‘ARS Multi 

Manager Hedge’) is het behalen van vermogensgroei op de lange- en 

middellange termijn en daarbij het beperken van grote koersschommelingen in 

de waarde van de aandelen in het Fonds. Dit doel wordt door de beheerder van 

het Fonds nagestreefd door te beleggen in verschillende andere 

beleggingsinstellingen die gebruik maken van alternatieve 

beleggingsstrategieën (zogenaamde ‘hedgefondsen’). ARS Multi Manager 

Hedge  kan daarmee worden gekwalificeerd als een zogenaamd ‘fund of hedge 

funds’.  

 

ARS Multi Manager Hedge is een multi-strategie fonds. Alternatieve 

beleggingsstrategieën waar de beheerders van deze onderliggende fondsen  

gebruik van maken zijn onder andere: Equity Hedge, Macro, Event driven en 

Relative value. 

 

De prestaties van ARS Multi Manager Hedge zijn voornamelijk afhankelijk van 

de prestaties van de geselecteerde externe fondsbeheerders en van de 

ontwikkelingen van de mondiale financiële markten.  

 

 Het Fonds hanteert geen benchmark. ARS Multi Manager Hedge streeft ernaar 

om ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen 

kunnen niet worden uitgesloten. 

 

Maandelijks wordt de waarde  van de aandelen in het Fonds vastgesteld. De 

intrinsieke waarde wordt iedere maand gepubliceerd op de website van  de 

beheerder. 

 

De aandelen in ARS Multi Manager Hedge zijn niet genoteerd aan een beurs. 

Het is iedere maand mogelijk een verzoek tot aan- of verkoop van uw aandelen 

in te dienen. 

 

Indien het Fonds op grond van haar status als fiscale beleggingsinstelling 

verplicht is om dividend uit te keren, dan keert het Fonds acht maanden na 

afloop van het boekjaar de voor uitkering vastgestelde winst aan 

aandeelhouders uit. Een aankondiging van de betaalbaarstelling van dividenden 

wordt gepubliceerd op de website van de beheerder. 

 

RisicoRisicoRisicoRisico----    en rendementprofiel en rendementprofiel en rendementprofiel en rendementprofiel     

 Lager risico Hoger risico   De volgende 5 risico’s zijn het meest van belang voor het Fonds en worden niet 

adequaat weergegeven door de indicator:   

 

MarktMarktMarktMarktrisicorisicorisicorisico:::: het risico dat de waarde van een belegging daalt; 

 

Risico van beleggen in hedgefondsen:Risico van beleggen in hedgefondsen:Risico van beleggen in hedgefondsen:Risico van beleggen in hedgefondsen: het  risico dat hedgefondsen gebruik 

kunnen maken van aanzienlijke hefboomwerking en waar deze fondsen 

gevestigd kunnen zijn in jurisdicties met minder toezicht 

 

LiquiditeitsrisicoLiquiditeitsrisicoLiquiditeitsrisicoLiquiditeitsrisico:::: het risico dat beleggingen van het Fonds tijdelijk niet 

verkocht kunnen worden tegen een redelijke prijs als gevolg van vraag en 

aanbod in de markt; 

 

Valutarisico:Valutarisico:Valutarisico:Valutarisico: het risico dat een valuta waarin het Fonds belegt ten opzichte van 

de Euro daalt; 

 

Risico van prestatievergoedingRisico van prestatievergoedingRisico van prestatievergoedingRisico van prestatievergoeding::::    het risico dat hedgefondsen waarin het Fonds 

is belegd een prestatievergoeding  in rekening kunnen brengen ondanks dat de 

waarde van deze beleggingen is afgenomen.   

 

 

    

Voor een compleet overzicht van de van de beleggingsrisico’s verwijzen wij Voor een compleet overzicht van de van de beleggingsrisico’s verwijzen wij Voor een compleet overzicht van de van de beleggingsrisico’s verwijzen wij Voor een compleet overzicht van de van de beleggingsrisico’s verwijzen wij 

u naar hoofdstuk III van het u naar hoofdstuk III van het u naar hoofdstuk III van het u naar hoofdstuk III van het AAAAanvullend anvullend anvullend anvullend PPPProspectus van het Fonds.rospectus van het Fonds.rospectus van het Fonds.rospectus van het Fonds.    

 

Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst 

  1   2         3333      4   5   6   7 

 

De gebruikte gegevens voor bovengenoemd het risico- en rendementprofiel zijn 

geen betrouwbare weergave van het toekomstige risico- en rendementsprofiel. 

 

Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risicocategorie onveranderd blijft. De 

risicocategorie kan veranderen in de tijd. 

 

De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. 

 

De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt, maar het is ook 

mogelijk dat uw belegging weinig tot niet rendeert en dat uw inleg bij een 

ongunstig koersverloop geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Er kunnen geen 

garanties worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds 

zullen worden gerealiseerd. 

 

Het beleggen in het Fonds is, gelet het beleggingsdoel, geschikt voor zowel 

professionele als niet-professionele beleggers met een risicoprofiel 

beleggingshorizon van vijf jaar tot tien jaar met als doelstelling groei van het 

vermogen op de lange termijn. 
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Kosten van dit FondsKosten van dit FondsKosten van dit FondsKosten van dit Fonds    

De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten kunnen de 

potentiële groei van uw beleggingen verminderen. 

 Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden 

aangerekend  

  De genoemde instap- en uitstapkosten betreft een maximaal op- of 

afslagpercentage. Daarnaast worden mogelijk door de distributeurs ook kosten 

in rekening gebracht. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over 

de feitelijke distributiekosten. 

 

De intrinsieke waarde van het aandeel wordt verhoogd met het 

instapkostenpercentage indien het Fonds per saldo aandelen uitgeeft of wordt 

verlaagd met het uitstapkostenpercentage wanneer het Fonds per saldo 

aandelen inkoopt.  

    

De door het Fonds gemaakte kosten verminderen de opbrengst van uw 

belegging. De kosten zijn exclusief transactiekosten en eventuele rentelasten. 

Tevens zijn de kosten exclusief de prestatievergoeding die in rekening worden 

gebracht door de onderliggende fondsen. Naast deze kosten is het mogelijk dat 

uw bank- of effecteninstellingen ook kosten in rekening brengt.  

 

De lopende kosten factor van het Fonds is een schatting en is gebaseerd op 

beschikbare informatie op moment van opstellen van dit document.  

 

Voor meer informatie over de kosten, kunt u hoofdstuk XVII van het Voor meer informatie over de kosten, kunt u hoofdstuk XVII van het Voor meer informatie over de kosten, kunt u hoofdstuk XVII van het Voor meer informatie over de kosten, kunt u hoofdstuk XVII van het 

BBBBasisprospectus en hoofdstuk IV en V van het asisprospectus en hoofdstuk IV en V van het asisprospectus en hoofdstuk IV en V van het asisprospectus en hoofdstuk IV en V van het AAAAanvullend anvullend anvullend anvullend PPPProspectus van het rospectus van het rospectus van het rospectus van het 

Fonds raadplegen.Fonds raadplegen.Fonds raadplegen.Fonds raadplegen. 

InstapkostenInstapkostenInstapkostenInstapkosten    Geen 

UitstapkostenUitstapkostenUitstapkostenUitstapkosten    Geen 

Dit is het maximale percentage dat van uw geld zou kunnen 

worden ingehouden wanneer u investeert of voordat de 

opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. 

Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden 

onttrokken.onttrokken.onttrokken.onttrokken.    

Lopende kostenLopende kostenLopende kostenLopende kosten    0,87% 

Lopende kosten inclusief Lopende kosten inclusief Lopende kosten inclusief Lopende kosten inclusief 

onderliggende onderliggende onderliggende onderliggende fondsenfondsenfondsenfondsen    

2,58% 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het 

Fonds worden onttrokken.Fonds worden onttrokken.Fonds worden onttrokken.Fonds worden onttrokken.    

Prestatie Prestatie Prestatie Prestatie vergoedingvergoedingvergoedingvergoeding    NVT 

 

 

In het verleden behaalde resultatenIn het verleden behaalde resultatenIn het verleden behaalde resultatenIn het verleden behaalde resultaten    

ARS ARS ARS ARS Multi Manager HedgeMulti Manager HedgeMulti Manager HedgeMulti Manager Hedge    FundFundFundFund    

    

 De resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige 

resultaten. 

 

De lopende en transactiekosten van het Fonds zijn opgenomen in de 

berekening van de resultaten uit het verleden. Bij de berekening van de 

resultaten uit het verleden is geen rekening gehouden met instap-

/uitstapkosten. 

 

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR. 

 

 

Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV. 

 

Verdere informatie (zoals informatie over het huidige beloningsbeleid van de 

beheerder, het  Nederlandse prospectus, Nederlandse (half)jaarrekening en de 

actuele prijs van de rechten van deelneming van het Fonds) is in te zien op de  

website www.insingergilissen.nl. Deze documenten zijn eveneens op aanvraag 

kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder:  

 

InsingerGilissen Asset Management N.V.  

Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 

E: assetmanagement@insingergilissen.nl 

 

De belastingwetten van het land van vestiging van het Fonds kunnen van invloed 

zijn op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.  

 

 InsingerGilissen Asset Management N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld 

op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 

incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 

prospectus van het Fonds is. 

 

Op 1 januari 2021 zal InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.   (de “Vennootschap”) 

fuseren met Absolute Return Strategy SICAV waarbij het vermogen, 

beleggingsbeleid en overige kenmerken van de laatst genoemde 

beleggingsmaatschappij ongewijzigd zal worden gecontinueerd als subfonds 

van de Vennootschap. Waar in dit document wordt verwezen naar het 

risicoprofiel, de rendementen, kosten en andere gegevens van het Fonds van 

vóór 1 januari 2021 wordt gedoeld op de historische gegevens van ARS Multi 

Manager Hedge, een subfonds van Absolute Return Strategy SICAV. 

Aan InsingerGilissen Asset Management N.V. is een vergunning verleend in NeAan InsingerGilissen Asset Management N.V. is een vergunning verleend in NeAan InsingerGilissen Asset Management N.V. is een vergunning verleend in NeAan InsingerGilissen Asset Management N.V. is een vergunning verleend in Nederland en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze derland en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze derland en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze derland en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze 

essentiële beleggersinformatie is voor het laatst geactualiseerd op essentiële beleggersinformatie is voor het laatst geactualiseerd op essentiële beleggersinformatie is voor het laatst geactualiseerd op essentiële beleggersinformatie is voor het laatst geactualiseerd op 23 december 202023 december 202023 december 202023 december 2020....    

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendement 5,2% -6,9% 1,4% 27,0% 2,0% 0,8% -0,5% 3,8% -3,1% 2,0%
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