ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE:
Dit document verschaft 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 risico’s van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan de informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan
Andurand Fund (het “Fonds”), een subfonds van Andurand UCITS ICAV (het “ICAV”)
Klasse A USD (ISIN: IE00BYXQB218) (de “Klasse”)
Beleggingsdoelstelling en -beleid
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van
rendement op jaarbasis dat niet aan een bepaalde sector of
index is gecorreleerd.
Het Fonds past een aan energie gerelateerd beleggingsbeleid
toe, gericht op goederen (zoals olie, benzine, aardgas en
metalen) en zeer liquide beleggingen zoals valuta, cash en
cash-equivalenten
(bijvoorbeeld
depositocertificaten
en
schatkistpapier).
Het Fonds zal posities opbouwen in goederen door te investeren
in gestructureerde financieringsinstrumenten (“SFI’s”), te weten
aan gereguleerde beurzen genoteerde schuldbewijzen. De SFI’s
trachten het rendement te repliceren van een alternatief
beleggingsfonds
dat
een
op
goederen
gerichte
beleggingsstrategie volgt. Beleggingen in deze SFI’s zijn beperkt
tot 20% van het netto vermogen van het Fonds.

Het Fonds kan investeren in termijncontracten voor efficiënt
portefeuillebeheer en/of om koersrisico te dekken. Het gebruik
door het Fonds van termijncontracten kan een hefboonwerking
in het Fonds veroorzaken, die in detail in het supplement van het
Fonds wordt beschreven.
U kunt wekelijks aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Het
Fonds keert geen dividend uit en alle inkomsten die uit de
beleggingen voortvloeien, worden opnieuw geïnvesteerd.
Dit Fonds is geschikt voor ervaren, professionele beleggers die bereid
zijn een hogere mate van volatiliteit te accepteren als onderdeel van een
portefeuille met een lange termijn beleggingshorizon (ten minste twee
jaar).
Voor volledige informatie over de doelstelling en het beleid,
verwijzen wij naar het supplement van het Fonds.

Het Fonds is voornemens om een aanzienlijke (ongeveer 80%
van het netto vermogen onder normale marktomstandigheden)
belegging aan te houden in cash en cash-equivalenten.
Risico- en opbrengstprofiel
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Het Fonds is ondergebracht in categorie 4 aangezien de
wekelijkse volatiliteit van het Fonds naar verwachting tussen
de 5 en 10% op jaarbasis zal uitkomen. De risico-indicator is
berekend op basis van historische gegevens en is mogelijk
geen betrouwbare indicator van het toekomstige risicoprofiel
van het Fonds.
De aangegeven risicocategorie is niet
gegarandeerd en kan in de loop van de tijd verschuiven. Zelfs
fondsen in de laagste categorie zijn niet risicovrij.
Het Fonds is blootgesteld aan extra risico’s die niet binnen de
risico-indicator vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Risico van het beleggen in goederen: Door het beleggen in
aan goederen gerelateerde instrumenten kan het Fonds
onderhevig zijn aan grotere volatiliteit dan beleggingen in
traditionele aandelen vanwege de extreem volatiele aard van
de goederenmarkten.
SFI’s: Aan goederen gerelateerde SFI’s brengen aanzienlijke
risico’s met zich mee zoals verlies van de hoofdsom, een
gebrek aan secundaire markt en risico van grotere volatiliteit,
welke risico’s niet van invloed zij op traditionele aandelen en
schuldbewijzen. Aan goederen gerelateerde SFI’s zijn
bovendien onderhevig aan het tegenpartijrisico van de
emittent wat inhoudt dat de emittent mogelijk niet in staat is
om
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aan het eind van de looptijd aan zijn verplichtingen krachtens
de voorwaarden van de aan goederen gerelateerde SFI’s te
voldoen.

Geconcentreerde beleggingsfocus: Het Fonds kan van tijd tot tijd
blootstaan aan de prestatie van een klein aantal goederensectoren,
wat erin kan resulteren dat het Fonds onderhevig is aan grotere
volatiliteit dan in het geval van een bredere spreiding over
goederensectoren.
Risico van regelgeving goederen: Aan goederen gerelateerde
bedrijven
staan
onder
vergaand
toezicht
van
diverse
overheidsinstanties die zich zorgen maken over de derivatenmarkten
en behoefte hebben om dergelijke markten te reguleren. Het effect
van een toekomstige wijziging in regelgeving kan onmogelijk worden
voorspeld maar kan aanzienlijk en negatief voor het Fonds zijn.
Sectorrisico: De goederensector kan aanzienlijk worden beïnvloed
door de aanbieding van en vraag naar specifieke producten en
diensten, exploratie- en productiekosten, overheidsregulering,
gebeurtenissen in de wereld, het economische klimaat, internationale
politieke ontwikkelingen, energiebesparing, het succes van
exploratieprojecten,
goederenprijzen,
belasting
en
overheidsvoorschriften. Aandelenkoersen van aan goederen
gerelateerde ondernemingen kunnen schommelingen ervaren door
wijzigingen in algemene marktbewegingen, rentepercentages of
factoren die van invloed zijn op een bepaalde branche of bepaalde
goederen.
Raadpleeg de paragraaf “Risk Factors” in zowel het supplement als
het prospectus voor aanvullende informatie over deze en andere
risicofactoren verbonden aan belegging in het Fonds.

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en
distributiekosten. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
ingehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

2.0%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
Fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding

De getoonde in- en uitstapvergoedingen zijn de maximale kosten die u
mogelijk moet betalen. In sommige gevallen is het mogelijk dat u minder
betaalt. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op een raming van de totale
verwachte kosten en uitgaven van het Fonds in het eerste jaar waarin
het Fonds opereert. Dit is exclusief prestatievergoeding en
portefeuilletransactiekosten. Dit cijfer kan per jaar variëren. De exacte
kosten worden in het jaarlijkse financiële overzicht vermeld.
Meer informatie over vergoedingen en kosten vindt u in het prospectus
van het ICAV en het supplement dat voor het Fonds is samengesteld.
Deze zijn verkrijgbaar bij de beheerder van het Fonds, Citco Fund
Services (Ireland) Limited.

Aan het eind van elk kalenderjaar, 20%
van het bedrag waarmee het netto
vermogen van de Klasse hoger is dan het
netto vermogen van de Klasse in het
vorige
kalenderjaar
waarna
een
prestatievergoeding werd betaald.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
Aan het Fonds is in januari 2017 vergunning verleend. Als zodanig zijn er onvoldoende gegevens om beleggers een nuttige indicatie betreffende de in
het verleden behaalde resultaten te verstrekken.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: Société Générale S.A., Filiaal Dublin.
Paraplufonds: Het Fonds is een subfonds van het ICAV, een
paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen,
opgericht krachtens het recht van Ierland. Dit betekent dat de activa en
passiva van elk subfonds bij wet gescheiden zijn en niet kunnen
worden gebruikt om aan de verplichtingen van andere subfondsen van
het ICAV te voldoen. Deze bepalingen zijn echter niet in andere
rechtsgebieden getoetst.
Nadere informatie: De huidige aandelenkoers en nadere informatie
over het Fonds (met inbegrip van het huidige ICAV-prospectus,
Fondssupplement, beloningsbeleid en de meest recente financiële
overzichten die zijn opgesteld voor het ICAV als geheel), en informatie
over andere aandelenklassen van het Fonds en andere subfondsen
van het ICAV zijn beschikbaar op www.andurandcapital.com en een
gedrukt exemplaar in de Engelse taal is gratis verkrijgbaar van de
beheerder.

behoudens bepaalde voorwaarden en het voldoen aan de vereisten
voor belegging in die andere klassen of subfondsen. Meer informatie
hierover vindt u in de paragraaf “Conversion of Shares” in het
prospectus van het ICAV.
Belastingwetgeving: Per datum van dit document is op het Fonds
geen Ierse belasting op inkomsten of kapitaalwinst van toepassing.
Beleggers dienen professioneel advies in the winnen met betrekking
tot het effect op hun persoonlijke belastingpositie van een belegging in
het Fonds krachtens het recht van het rechtsgebied waarin zij
belastingplichtig zijn.
Aansprakelijkheidsverklaring: Het ICAV kan slechts aansprakelijk
worden gehouden op basis van verklaringen in dit document die
misleidend of onjuist zijn, of in strijd zijn met de relevante delen van
het prospectus van het ICAV of het supplement van het Fonds.

Omwisselen van aandelen: Aandelen in het Fonds of in een klasse
van het Fonds kunnen worden omgewisseld voor aandelen van een
ander subfonds van het ICAV of een andere klasse in het Fonds,

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
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Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 7 februari 2018.
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