
Essentiële-informatiedocument (Eid)  
 
Doel 
In dit document wordt u essentiële infomatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, 
de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te 
vergelijken.  
 

Product 
Naam product Participatie in het Short Selection Fund  

(ISIN: klasse A: NL0012236756, klasse B: NL0012236764) 
PRIIP ontwikkelaar Elite Fund Management B.V. 
Contactgegevens Website: http://www.alphafondsen.nl; tel: 010-870 0370 
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten 
Productiedatum Eid 01-01-2023 

 
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 
 

I. Wat is dit voor een product? 
Soort product 
Participatie in het Short Selection Fund (het Fonds). Het Fonds is een subfonds onder de 
paraplubeleggingsinstelling Alpha High Performance Fund. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening 
naar Nederlands recht. De beheerder van het Fonds is Elite Fund Management B.V. (de Beheerder). De 
Beheerder beschikt over een zogenoemde AIFMD-vergunning verleend door de AFM en staat onder 
doorlopend toezicht. 
 
Doelstelling en beleggingsbeleid 
Doelstelling van het Fonds is het realiseren van een absoluut positief rendement op jaarbasis, door middel van 
het beleggen in beursgenoteerde aandelen en derivaten voor de korte en middellange termijn volgens een 
thematische beleggingsstrategie, gecombineerd met fundamentele analyse. Om deze rendementsdoelstellingen 
te behalen maakt het Fonds gebruik van fundamentele analyse, technische analyse, zelf ontwikkelde wiskundige 
indicatoren en sentimentanalyse. Het Fonds belegt volgens een long/short strategie met een short-bias (gericht 
op een neerwaartse beweging van aandelen). 
 
Getracht wordt de rendementsdoelstelling te realiseren door (normaliter voor een periode van 3 tot 12 
maanden) long en short te beleggen in beursgenoteerde aandelen en derivaten. Het Fonds verwacht met deze 
strategie een hoger rendement te kunnen behalen dan fondsen die alleen long posities in aandelen innemen of 
een marktneutraal profiel hanteren. Ter verhoging van het rendement en/of verlaging van het risico kunnen er 
tevens tradingposities aangehouden worden voor één of enkele dagen. Het Fonds richt zich op beursgenoteerde 
ondernemingen in ontwikkelde markten in Europa, Noord Amerika en Azië. De aandelenselectie wordt onder 
andere uitgevoerd op basis van drie thema’s: 

1) Energietransitie/klimaat  
2) Technologie 
3) Deglobalisering 

 
Doelgroep 
Het Fonds staat open voor retailbeleggers. Het Fonds is geschikt voor beleggers die voor de langere termijn 
beleggen en hun inleg in het Fonds in beginsel kunnen missen.  
 
Looptijd 
Het Fonds heeft een onbepaalde looptijd. Het Fonds is open-end en biedt een maandelijkse 
uittredingsmogelijkheid. Het Fonds kan worden beëindigd door een opheffingsbesluit genomen door 
beheerder en/of de beleggers 
 
 



II. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen 
1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico                     Hoger risico  
ß---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor onbepaalde tijd. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg 
stadium verkoopt. U kunt dan minder dan uw inleg terugkrijgen. De berekening van de risico-indicator vindt plaats aan de hand van een historische datareeks van 
het fonds. Historische cijfers zijn geen betrouwbare weergave van een toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en 
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent bijvoorbeeld niet dat de belegging zonder risico is. 

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor het Fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door 
de indicator: 

- Het Fonds kan gebruik maken van derivaten (zoals opties), ter verhoging van het rendement of 
verlaging van het risico. Derivaten brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. De onderliggende waarde 
waarop deze derivaten worden verhandeld, kunnen zeer volatiel zijn; 

- Het innemen van short posities brengt aanvullende risico’s met zich mee. In theorie is het mogelijke 
verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot het bedrag van de 
investering. Het Fonds zal ervoor zorgdragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de 
ingenomen short posities staat. Het Fonds geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in 
contanten; 

- De Beheerder van het fonds gebruikt weliswaar fundamentele en technische analysehulpmiddelen, 
maar de handel vindt in hoge mate discretionair plaats. Dit betekent dat kwalitatieve beslissingen van 
Beheerder grote invloed op het resultaat hebben;  

- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen 
toenemen.  

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Risicofactoren’ in 
het prospectus. 

 
Prestatiescenario’s 
 

Belegging: €10.000                                                                         Als u uitstapt        Als u uitstapt     Als u uitstapt                                                                                                                 
niks                                                                                                     na één jaar            na drie jaar        na vijf jaar                                                                                     
Stresscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 7.473,21  € 8.118,46  € 7.075,53  

Gemiddeld rendement per jaar -25,27% -6,71% -6,68% 
Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 7.473,21  € 6.887,98  € 7.190,43  

Gemiddeld rendement per jaar -25,27% -11,69% -6,38% 
Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 9.438,00  € 9.196,42  € 9.763,93  

Gemiddeld rendement per jaar -5,62% -2,75% -0,48% 
Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.853,00  € 11.176,00  € 11.247,00  

Gemiddeld rendement per jaar 8,53% 3,78% 2,38% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaren, in verschillende scenario's, 
als u € 10.000 inlegt. • De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt 
ze vergelijken met de scenario's van andere producten. • De weergegeven scenario's zijn een schatting van de 
toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, 
en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de 
belegging/het product aanhoudt. • Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme 
marktomstandigheden. • De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf. In de 
bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt.  

III. Wat gebeurt er als het Fonds niet kan uitbetalen? 
U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen indien het Fonds over onvoldoende middelen beschikt om 
aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen. Dit verlies wordt niet gedekt door een 
compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. 
 
 



IV. Wat zijn de kosten? 
De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te 
dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het 
product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een 
beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u €10.000 belegt en 
het product presteert zoals aangegeven in het gematigd scenario.  
 

Belegging: €10.000                                                                         
niks                                                                                                      

Als u uitstapt na één 
jaar      

Als u uitstapt na drie 
jaar      

Als u uitstapt na vijf jaar                                 

Totale kosten €358,- €882,- €1400,- 
Effect van de kosten per jaar 3,58% 2,94% 2,80% 

 
V. Samenstelling van de kosten 
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend. 
Instapvergoeding 
Uitstapvergoeding 

0,50% 
0,50% 

De in- en uitstapkosten komt ten gunste van 
het Fonds 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken (schatting): 
Lopende kosten 2,6% De kosten zijn gebaseerd op de verwachte 

uitgaven in het komende kalenderjaar tot en 
met 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar 
verschillen. Deze kosten zijn inclusief de 
management fee, kosten accountant, 
bewaarder, verslaglegging en andere direct 
aan het fonds toewijsbare kosten. 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken: 
Prestatievergoeding Klasse A: 20%  

Klasse B: 25% 
De prestatievergoeding bedraagt, afhankelijk 
van de klasse, 20% of 25% 

 
 

VI. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
Het product is geschikt voor beleggers die het product minimaal drie jaar willen aanhouden. Het Fonds 
kent een maandelijkse uittredingsmogelijkheid. Verkoop van het product rechtstreeks aan een andere 
belegger is niet toegestaan. 
 

VII. Hoe kan ik een klacht indienen? 
Indien u een klacht heeft over het product of over het gedrag van de Beheerder, dan kunt u deze schriftelijk 
versturen naar de Beheerder (postadres: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam / e-mail: 
info@alphafondsen.nl). Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk en zorgvuldig in behandeling genomen. 
Mocht de uitkomst van de klachtenprocedure niet bevredigend voor u zijn kunt u uw klacht aanhangig 
maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 
 

VIII. Andere nuttige informatie 
Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Nederlandstalige Prospectus van het Fonds 
en de eventueel beschikbare recente (half)jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie 
vinden over de beleggingsdoelstellingen, de voorwaarden, het rendement, de risico’s, de kosten en de 
duurzaamheidspositionering van het Fonds. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via de website 
https://www.alphafondsen.nl of ten kantore van de Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest 
actuele overige informatie en koersen van het Fonds. 


