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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE  
 

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het MFP Sicav p.l.c. - Best Strategies Fund (het ‘Sub-Fonds’). Dit 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 het Sub-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. 

 

 

Klasse A Euro Distributieaandelen (ISIN: MT7000016374) 
Best Strategies Fund, een Sub-Fonds van MFP SICAV p.l.c. 

 

           Dit Sub-Fonds is “Self-Managed”.  Het Investment Committee heeft Invest4Growth Asset Management Ltd. als fondsbeheerder aangesteld. 
 
 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is een meerwaarde genereren over 
een middellange termijn horizon met lagere volatiliteit dan de brede 
aandelenmarkten. 
 
Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds zal worden 
bereikt en de beleggingsresultaten kunnen na verloop van tijd aanzienlijk variëren. 
 
Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds behaalt zijn beleggingsdoelstelling door te 
investeren in meerdere alternatieve strategieën, waaronder, maar niet beperkt 
tot: Long Short Equity, Relative Value, Event Driven en Global Macro. 
 

 
Long/Short Equity strategieën streven rendement na door long en/of short posities 
in te nemen in aandelen en/of aandelenindices op de wereldwijde 
aandelenmarkten. Er zijn verschillende long/short strategieën zoals market neutral 
of long-biased. 
 
Relative Value strategieën buiten onterechte prijsinefficiënties uit op allerlei activa 
door een positie in te nemen op een financieel instrument en simultaan een 
tegenpositie op een ander instrument, zoals bijvoorbeeld volatility en credit 
arbitrage.  
 
Event Driven strategieën nemen meestal posities in financiële activa van bedrijven 
die een bepaalde bedrijfsgebeurtenis ondergaan en ze trachten een meerwaarde 
te realiseren door in te spelen op de tijdelijke prijsinefficiënties die ontstaan vóór 
of na deze gebeurtenis. Voorbeelden van bedrijfsgebeurtenissen zijn fusies, 
overnames en herstructureringen.  
 
In een Global Macrostrategie baseren de beheerders zich op macro-economische 
parameters (top-down analyse) om verkeerd geprijsde activa te vinden waarop 
long en/of short posities kunnen worden ingenomen. Deze strategie wordt als één 
van de minst restrictieve strategieën beschouwd, aangezien er posities op een 
ruime waaier aan financiële activa kan worden ingenomen. 
  
Het Sub-Fonds kan in een brede waaier aan financiële effecten, derivaten en 
andere in aanmerking komende effecten beleggen, zoals instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (ICBE).  
 
Het Sub-Fonds heeft geen geografische, marktkapitalisatie of rating voorkeur in 
verband met de effecten waarin het belegt, maar kan in alle toegelaten effecten 
beleggen binnen het kader van de hierboven vermelde strategieën om zijn 
doelstellingen te realiseren.  
 
 
 
 
 
 

Het Sub-Fonds gebruikt financiële derivaten als hedging, efficiënte portefeuille 
technieken en/of extra rendementsdoelstellingen.  De financiële derivaten zijn 
beperkt tot opties en futures-contracten op een gereglementeerde markt.  
 
Discretionair beheer: De fondsbeheerder heeft de bevoegdheid effecten te 
kopen en verkopen voor rekening van het Sub-Fonds binnen de gestelde grenzen 
van de doelstellingen en het beleggingsbeleid. 
 
Inkomsten: De Klasse A Distributieaandelen keert de beleggingsopbrengsten als 
een dividend jaarlijks uit. Bijgevolg wordt de waarde van de deelbewijzen 
verlaagd na de dividenduitbetaling. 
 
Aankoop en verkoop van deelbewijzen: Deelbewijzen van het Sub-Fonds 
kunnen op elke handelsdag verhandeld worden aan de dagelijkse Netto 
Inventariswaarde (NIW). 
 
Valuta: Het Sub-Fonds wordt uitgedrukt in euro. 
 
Aanbeveling: Dit Sub-Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van 
plan zijn hun geld binnen de 3 jaar terug op te nemen. 
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Risico- en opbrengstprofiel 
         Financiële Derivaten: Het Sub-Fonds gebruikt financiële derivaten (FD) voor hedging, 

efficiënteportefeuille technieken en/of extra rendementsdoelstellingen in overeenstemming met 
zijn beleggingsbeleid. Het gebruik van FD zorgt voor additionele risico’s. FD zijn gevoeliger voor 
marktveranderingen en/of -schommelingen van de onderliggende index en omwille van het 
hefboomeffect kunnen ze leiden tot een verlies dat hoger is dan de initiële inleg.  
Valutarisico Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgedrukt in een aantal andere valuta's 
dan de referentievaluta van het Sub-Fonds en op die wijze het Sub-Fonds blootstellen aan 
wisselkoers schommelingen. 
 
Lasten en kosten risico: Daar de lasten en kosten aan het kapitaal worden toegerekend, kan dit 
leiden tot een beperking van de potentiële groei van het sub-fonds.  
 
Voor meer informatie over risico's, zie de "Risicofactoren" in het prospectus van het Sub-Fonds. 
In het hoofdstuk "Praktische informatie" hieronder staat beschreven hoe u een gratis exemplaar 
van het Prospectus en andere nuttige informatie kunt verkrijgen. 

 Lager risico  Hoger risico  
   
 Typisch lagere opbrengsten  Typisch hogere opbrengsten  
     
 1 2 3 4 5 6 7  

         
De bovenvermelde risico- en opbrengstindicator wordt bepaald op basis van historische prestaties 
van het Sub-Fonds. De kwalificatie kan niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het 
toekomstige risicoprofiel van het Sub-Fonds zijn. Merk op dat de laagste indeling van de indicator niet 
betekent dat het Sub-Fonds vrij is van risico's. Bovendien is de aangegeven risico indicator niet 
gegarandeerd en deze kan veranderen in de loop der tijd. De weergegeven rating van 4 betekent dat 
er een relatief hoog risico bestaat op verlies, maar ook een aanzienlijke kans op winst. De rating van 
het Sub-Fonds weerspiegelt de aard van zijn beleggingen en de overeenstemmende risico's waaraan 
het Sub-Fonds is blootgesteld. Deze risicofactoren, die de hierna vermelde risico's omvatten, kunnen 
van invloed zijn op de waarde van de beleggingen van het Sub-Fonds of kunnen het Sub-Fonds 
blootstellen aan verliezen: 
 
Aandelenrisico: De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kunnen worden 
beïnvloed door de prestaties van individuele bedrijven alsmede de algemene 
marktomstandigheden. 
 

Kosten 
  
De kosten en vergoedingen die betaald, worden, worden aangewend om de beheerkosten van het Sub-Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen 
de potentiële groei van de beleggingen 

 

  

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend  
 De instapvergoeding is het maximum dat kan worden afgehouden. In 

sommige gevallen kan de instapvergoeding verminderd worden. Raadpleeg 
uw financieel adviseur voor de werkelijke bedragen. 

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het 
voorgaande jaar dat op 31/12/2021 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot 
jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten en hoe deze worden berekend, raadpleeg de sectie 
‘Vergoedingen en kosten door het Sub-Fonds gedragen’ in het ‘Supplement bij het aanbod 
van het Fonds’.  In het deel 'Praktische informatie' hieronder wordt uitgelegd hoe u een 
exemplaar van het ‘Supplement bij het aanbod van het fonds’, het prospectus alsook andere 
nuttige informatie kunt verkrijgen. 

 

Instapvergoeding Tot een maximum van 3% 
 

 

Uitstapvergoeding                                                           Geen 
Dit is het maximum dat kan afgehouden worden voor dat het geld belegd 
wordt. 

 

 

Kosten die in de loop van één jaar aan het Sub-Fonds worden onttrokken 
 

 

Lopende kosten 
 

3,51% 
 

 

 

Kosten die onder specifieke omstandigheden aan het sub-Fonds worden 
onttrokken 

 

 

Prestatievergoeding 0,0% 
 

20% van het nettorendement van het Sub-Fonds 
boven de Hurdle rate [*] en “High Watermark” [**] 

 

  [*]5%  
[**] Het hoogste van (a) de Initiële Intekenprijs en (b) de Netto Inventaris Waarde (NIW) per 
aandeel waarop een prestatievergoeding werd betaald. 

 

 

In het verleden behaalde resultaten 
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 In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare 
indicatie voor de toekomstige resultaten. 

 Bij de berekening van deze resultaten is er rekening gehouden met 
alle kosten.  

 De resultaten zijn berekend in euro. 
 Het Sub-Fonds werd gestart op 26 juli 2016. 

*rendement van 26/07/2016 – 31/12/2016 
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Praktische informatie 

 
 De depotbank van het Sub-Fonds is Sparkasse Bank Malta plc. 
 Dit document met essentiële beleggersinformatie geldt specifiek voor de Klasse A Distributieaandelen van het Sub-Fonds van MFP SICAV p.l.c. (het 

paraplufonds). Het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor het geheel van het paraplufonds met de verschillende sub-
fondsen.  Het prospectus wordt aangevuld met een specifiek supplement voor elk sub-fonds, inclusief voor dit Sub-Fonds. 

 De activa en verplichtingen van het Sub-Fonds en zijn wettelijke aansprakelijkheid zijn gescheiden van de andere sub-fondsen van het paraplufonds. 
 Meer informatie over het Sub-Fonds vindt u in het prospectus en het betreffende supplement van elk Sub-Fonds, evenals in de recentste financiële jaar- en 

halfjaarverslagen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en in andere talen van landen waar het fonds geregistreerd is. U kunt ze, tezamen 
met andere informatie verkrijgen op www.i4gam.com of bij MFP Sicav PLC, 7 Triq il-Kbira, NXR 1800, Naxxar, Malta. 

 De NIW wordt gepubliceerd op www.beama.be alsook bij andere dataproviders op een dagelijkse basis. 
 Het Sub-Fonds is onderworpen aan de belastingwetten van Malta. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een invloed hebben op hoe u op uw belegging 

wordt belast. Raadpleeg een adviseur voor nadere details. 
 Investeerders kunnen hun investering omzetten naar eender welk ander sub-fonds van het paraplufonds of andere aandelenklasse van het Sub-Fonds. Meer 

informatie over hoe u kan omzetten zijn beschikbaar in het Prospectus. 
 MFP SICAV p.l.c. 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 of het “supplement bij het aanbod van het Sub-Fonds” zou zijn. 
 Het deelbewijs van dit Sub-Fonds is niet geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. Het kan niet worden aangeboden of verkocht, 

noch direct noch indirect, ten gunste of voor rekening van een “US Person” volgens de definitie van de Amerikaanse regelgeving “Regulation S” en de 
“FATCA”. 

 Een kopie van het beloningsbeleid van het paraplufonds is beschikbaar op www.i4gam.com. 
 

Vergunning:  
 

Aan dit Sub-Fonds is in Malta vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Malta Financial Services Authority (“MFSA”). 
Invest4Growth Asset Management Ltd. is in Malta vergunning verleend en het staat onder toezicht van de MFSA. 
 

Datum van de EBI: Deze essentiële beleggersinformatie is “up-to-date” op datum van 01 februari 2022. 
 


