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Document met essentiële informatie BELANGRIJKE OPMERKING: 
MFP SICAV plc ("MFP") heeft bij het opstellen van dit document de door de wet voorgeschreven methodologie gevolgd 
(meer bepaald de regelgeving die bekend staat als "PRIIPs"). De PRIIPs schrijven voor dat de Performance Scenario's 
moeten worden berekend op basis van het totale rendement, zijnde de ontwikkeling van de aandelenkoers en de 
dividendinkomsten, over de afgelopen tien jaar die, naar de mening van MFP, redelijke verwachtingen van toekomstige 
prestaties kunnen overtreffen. MFP waarschuwt beleggers dan ook niet te vertrouwen op dit essentiële 
informatiedocument als basis voor potentiële toekomstige rendementen en dient de bijzondere voorwaarden te 
raadplegen voor meer informatie. 

 

Doel 
Dit document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie 
is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen 
en om u te helpen dit product met andere producten te vergelijken. 

 

Product  
Naam: MFP Sicav plc - Best Strategies Fund A Dis 
ISIN: MT7000016374 
Ontwerper: MFP Sicav plc. 
Bevoegde autoriteit: Malta Financiële Diensten Autoriteit (MFSA) 
Contactgegevens: www.i4gam.com of bel +356 2034 1766 voor meer informatie. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 17 februari 2023. 

 

Wat is dit product?  
Type UCITS-fonds van het open type 

Strategie De doelstelling van het Compartiment is op middellange termijn vermogensgroei te genereren met 
een lagere volatiliteit ten opzichte van de algemene aandelenmarkten. Er is geen garantie dat de 
beleggingsdoelstelling van het Compartiment zal worden bereikt en de beleggingsresultaten 
kunnen in de loop van de tijd aanzienlijk variëren. Het Compartiment zal zijn beleggingsdoelstelling 
bereiken door te beleggen in meerdere alternatieve strategieën, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, sommige of alle van de volgende strategieën: Long Short Equity, Relative Value, Event 
Driven en Global Macro, die hieronder worden beschreven. Long Short Equity-strategieën trachten 
doorgaans rendement te halen uit beleggingen in wereldwijde aandelenmarkten door long- en 
shortposities in te nemen in aandelen en gewone aandelenindexen. Long Short Equity-strategieën 
kunnen op verschillende manieren en met verschillende beleggingsfilosofieën worden 
onderscheiden. Voorbeelden zijn mark neutrale en long biased strategieën. Relative Value 
Strategies omvat een breed scala aan beleggingstechnieken die bedoeld zijn om te profiteren van 
prijs- of koersinefficiënties. De strategieën maken gewoonlijk gebruik van de prijsverschillen door 
een positie in te nemen in een financieel instrument en tegelijkertijd een compenserende positie in 
te nemen in een verwant instrument. Voorbeelden hiervan zijn volatiliteits- en kredietarbitrage. 
Event Driven Strategies impliceren doorgaans beleggingen in effecten van bedrijven die een 
bedrijfsgebeurtenis ondergaan en profiteren van de tijdelijke koersfouten die zich voor of na de 
gebeurtenis kunnen voordoen. Voorbeelden zijn fusies, overnames en reorganisaties. Global 
Macro Strategies kunnen long- en shortposities innemen in verschillende activaklassen en futures 
markten op basis van macro-economische opportuniteiten. Global Macro Strategies worden 
beschouwd als een van de minst beperkte strategieën omdat ze over het algemeen elk type 
transacties kunnen plaatsen met behulp van verschillende instrumenten. Het Compartiment is 
voornemens te beleggen in een breed scala van effecten, financiële derivaten en andere in 
aanmerking komende effecten, met inbegrip van instellingen voor collectieve belegging. Het 
Compartiment heeft geen geografische, marktkapitalisatie- of ratingvoorkeur voor in aanmerking 
komende effecten, maar kan in alle soorten in aanmerking komende effecten binnen de 
bovenvermelde strategieën beleggen om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het 
Compartiment maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor afdekking, efficiënt 
portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden. 

Beoogde belegger Dit product is het meest geschikt voor beleggers die bereid zijn een gemiddelde volatiliteit in de 
waarde van hun belegging te tolereren en tegelijkertijd een consistente stijging van hun kapitaal 
nastreven. Deze strategie is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 jaar. 

Beleggingstermijn Dit product is een open fonds. 
  

http://www.i4gam.com/
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor 
terugkrijgen? 

 

 

Hieronder volgen enkele andere risico's die van 
wezenlijk belang zijn voor de PRIIPs en waarmee 
in de samenvattende risico-indicator geen 
rekening is gehouden: 

 
 

Zij kunnen onder meer betrekking hebben op 
aandelenmarkt-, obligatiemarkt-, valuta-, rente-, 
krediet-, marktvolatiliteits- en politieke risico's en 
elke combinatie van deze en andere risico's. 

 

Meer informatie over de andere risico's vindt u in 
het prospectus en het aanbodsupplement op: 
www.i4gam.com/documents/. 

 
 

 
 
 

Prestatiescenario’s  Investering €10 000   

Scenario’s 
 

1 jaar 
3 jaar (aanbevolen 
beleggingstermijn) 

    

Stress scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 3 925 € 4 577 
 Gemiddeld rendement per jaar -60.8% -22.9% 
    

Ongunstig scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten €8 705 € 8 287 
 Gemiddeld rendement per jaar -13.0% -6.1% 
    

Gematigd scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten €9 762 € 9 561 
 Gemiddeld rendement per jaar -2.4% -1.5% 
    

Gunstig scenario Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten € 10 755 € 10 439 
 Gemiddeld rendement per jaar 7.6% 1.4% 

 
 

Deze tabel toont het geld dat u in de komende 3 jaar (aanbevolen beleggingstermijn) zou kunnen terugkrijgen, onder 
verschillende scenario's, in de veronderstelling dat u 10.000 euro investeert. De getoonde scenario's illustreren hoe uw 
belegging zou kunnen presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De gepresenteerde 
scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van 
deze belegging varieert, en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het 
product houdt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen 
rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen uitbetalen. 

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of 
distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

 
 

Wat gebeurt er als MFP Sicav p.l.c. niet kan uitbetalen? 
Voor uw bescherming worden de activa van de maatschappij bewaard bij een afzonderlijke maatschappij, een 
depotbank, zodat het vermogen van het fonds om uit te keren niet wordt beïnvloed door de insolventie van MFP Sicav 
p.l.c. Bij beëindiging of opheffing van het fonds worden de activa geliquideerd en ontvangt u een passend deel van de 
opbrengst, maar u zou een deel of het geheel van uw belegging kunnen verliezen. 

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 3 jaar houdt. 
De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het 
risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. 
Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal 
verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet 
kunnen betalen. 

            
        

         
            

           
  

Wij hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, een klasse 
met een middelmatig laag risico. De potentiële verliezen als gevolg 
van toekomstige prestaties zijn dus middelmatig laag en het is 
onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden van invloed 
zullen zijn op het vermogen van u om een positief rendement op 
uw belegging te ontvangen. 
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Wat zijn de kosten? 

  

De Reduction in Yield (RIY) laat zien welk effect de totale kosten, die u betaalt, hebben op het beleggingsrendement dat u 
zou kunnen krijgen. De totale kosten houden rekening met eenmalige, lopende en incidentele kosten. 
De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende beleggingstermijnen, 
uitgaande van een rendement volgens het scenario van matig rendement. Ze zijn inclusief potentiële uitstapboetes. De 
cijfers gaan ervan uit dat u €10,000 investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

Tabel 1: Kosten in de tijd   
De persoon die aan u verkoopt of u adviseert over dit product kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, 
zal deze persoon u informatie verstrekken over deze kosten en u laten zien welke gevolgen alle kosten op termijn voor uw 
belegging zullen hebben. 
Investeringsscenario's (€10.000) 
 
 
 
Totale kosten 
Effect op het rendement (RIY) per jaar 

Als u na 1 jaar 
incasseert 

 

€ 697 
6.97% 

Als u aan het einde van de aanbevolen 
periode van 3 jaar incasseert 

 

€ 1,472 
4.88% 

 
Tabel 2: Samenstelling van de kosten 
De onderstaande tabel laat zien: 

• De impact elk jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen 
beleggingstermijn behaalt. 

• De betekenis van de verschillende kostencategorieën. 
Als u uitstapt 

na 1 jaar 
Eenmalige kosten bij 
binnenkomst 
of afsluiten 

Instapkosten € 300 De impact van de kosten die u betaalt bij het 
invoeren van uw investering. [3.00%] 

 Uitstapkosten € 0 De impact van de kosten om uit uw belegging te 
stappen wanneer deze vervalt. De impact van de 
kosten van onze aan- en verkoop van onderliggende 
beleggingen voor het product. 

Jaarlijkse kosten Portefeuilletransactiekosten € 35 Het effect van de kosten van onze aan- en verkoop 
van onderliggende beleggingen voor het product. 
[0.35%] 

 Beheerskosten en andere 
administratieve of 
exploitatiekosten 

€ 362 De impact van de kosten die wij elk jaar maken voor 
het beheer van uw beleggingen. [3.62%] 

Incidentele kosten 
onder specifieke 
voorwaarden 

Prestatievergoedingen € 0 20% van het nettorendement van het Compartiment 
per jaar boven de hurdle rate van 5% en high water 
mark (*). 

(*) De hoogste van a) de initiële introductieprijs en b) de hoogste NAV per aandeel waarop een prestatievergoeding is betaald. 

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld er vroegtijdig uithalen? 

Dit product heeft geen vereiste minimale beleggingstermijn, maar is bedoeld voor lange termijnbeleggingen; u moet bereid 
zijn minstens 3 jaar te blijven beleggen. 

 

Hoe kan ik klagen? 
Als u klachten heeft over het product of het gedrag van de fabrikant of de persoon die advies geeft over, of de verkoop van 
het product, kunt u uw klacht op een van de volgende manieren indienen: 

• U kunt uw klacht melden via e-mail info@i4gam.com. 
• U kunt uw klacht schriftelijk richten aan: Afdeling Klachten, MFP Sicav p.l.c., 7, Triq il-Kbira, Naxxar NXR 1800, Naxxar, 

Malta. 

Andere relevante informatie 
De in dit document gebruikte kosten- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven 
methodologie. Wij zijn verplicht om u verdere documentatie te verstrekken, zoals het laatste Prospectus en het Offering 
Supplement van het product. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.i4gam.com. 

 

Aanbevolen beleggingstermijn: 3 jaar 

mailto:info@i4gam.com
mailto:info@i4gam.com
mailto:info@i4gam.com
mailto:info@i4gam.com
mailto:info@i4gam.com
http://www.i4gam.com/
http://www.i4gam.com/
http://www.i4gam.com/

	Document met essentiële informatie BELANGRIJKE OPMERKING:
	Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
	Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld er vroegtijdig uithalen?

