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Het Windmill Trend Evolution Fund biedt beleggers rechtstreeks toegang tot een bijzonder innovatieve en succesvolle beleg-
gingsstrategie die sinds de introductie ervan buitengewone rendementen heeft gerealiseerd.

Waar belegt Windmill Trend Evolution in?

Windmill Trend Evolution zal beleggen in het AHL Evolution Programme.
AHL is reeds 25 jaar actief als trendvolgende beheerder en met het AHL
Evolution Programme belegt AHL op een groot aantal markten waarop
andere trendvolgende beheerders over het algemeen niet actief zijn. Om
in deze nieuwe assetklassen te beleggen, is een aanzienlijke hoeveel-
heid onderzoek nodig. Bovendien betekent de operationele complexiteit
ervan dat de toegang beperkt is tot vermogensbeheerders met schaal-
grootte, diepgaande kennis en relaties in de bedrijfstak en bijzonder zorg-
vuldig tegenpartijrisicobeheer.

Belangrijkste voordelen van Windmill Trend Evolution

Gediversifieerd in Trendvolgende strategieën; Weinig samenhang tot
aandelenmarkt (0,09 tegenover MSCI World); Sterk trackrecord sinds op-
richting in 2014 met een jaarlijks rendement van 5,8% p.j.

Prestaties van het AHL Evolution Programme

Het AHL Evolution Programme beschikt over de aantrekkelijke rende-
mentskenmerken van een trendvolgende beheerder: sterke absolute
rendementen, lage samenhang met traditionele beleggingen en de mo-
gelijkheid om positieve rendementen te behalen in zowel stijgendemark-
ten als in perioden van extreme marktstress. Sinds oprichting in 2005
heeft het fonds geen negatief resultaat behaald en behoort het tot
de beste trendvolgende fondsen wereldwijd. Daarnaast heeft het pro-
gramma ook een relatief lage correlatie met vergelijkbare beleggingen.
Het kan derhalve een uitstekende aanvulling zijn op een beleggingspor-
tefeuille, zelfs als deze portefeuille al een allocatie aan trendvolgende be-
heerders heeft.

Over de beheerder van het fonds

Privium Fund Management B.V. is de beheerder van Windmill Trend Evo-
lution Fund. Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als
beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toe-
zicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Het Fonds
en haar beheerder zijn opgenomen in het register dat wordt gehou-
den door de Autoriteit Financiële Markten. Specifieke informatie over
de beheerder zijn te downloaden via de website van de beheerder,
https://www.priviumfund.com/privium-amsterdam/

Resultaat en risico tot en met Rendement Windmill
Trend Evolution

Rendement YTD 9,24%

Rendement p.j. 9,12%

Volatiteit p.j. 9,37%

Sharpe ratio1 0,97

Grootste terugval −9,93%

Risicoklasse (1 t/m 7) 6

Percentage maanden positief 59,59%
1Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd
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Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke
cijfers zuiver indicatief en niet bindend. HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.
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Rendement Windmill Trend Evolution

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec YTD

2009 0,74% −0,55% 4,76% −0,09% 2,13% −4,40% 2,26% 0,63% 5,36%

2010 −0,39% 0,47% 5,12% 0,78% −2,64% 2,02% 2,63% 5,37% 0,98% 3,49% −4,02% 1,77% 16,25%

2011 −1,50% 0,12% −0,05% 2,21% −0,31% −4,15% 2,31% 11,21% 2,72% −4,75% −0,98% 2,34% 8,60%

2012 2,34% 0,36% 0,90% 1,26% 3,38% −1,80% 3,67% −0,43% 2,92% 1,38% 2,27% 1,66% 19,29%

2013 1,32% −0,56% 1,49% 9,58% −5,68% −1,82% 1,71% −1,91% 0,07% 5,93% 2,76% 0,99% 13,88%

2014 −1,72% 2,98% 0,00% 2,65% 4,35% 1,98% −2,60% 3,03% −2,04% 3,09% 4,44% −1,08% 15,75%

2015 6,68% 0,20% 1,55% −2,51% −0,77% −2,60% 2,05% −0,83% 3,45% −2,84% −0,30% −1,58% 2,07%

2016 2,29% 2,22% 0,63% −2,43% −1,21% 0,31% 0,53% −1,51% −0,58% 0,25% −1,90% 3,02% 1,45%

2017 0,12% 1,90% 0,19% 2,19% 2,24% −1,22% 2,18% 1,47% −0,57% 3,17% 0,23% 1,25% 13,87%

2018 2,34% −5,45% −1,24% −0,19% −0,05% 0,44% −1,84% 4,48% −0,08% −3,79% −2,36% 3,59% −4,52%

2019 −0,01% −0,53% 5,08% −0,20% 0,31% 3,55% 1,74% 0,60% −4,68% −1,88% 2,13% 4,72% 10,91%

2020 −0,67% −4,44% 3,96% −1,05% −1,20% −2,23% 2,37% 0,39% −1,15% −0,25% −0,03% 6,04% 1,31%

2021 −2,18% 0,32% 2,20% 3,33% 3,32% 2,04% 9,24%

Voor wie is Windmill Trend Evolution geschikt?

Het fonds is geschikt voor ervaren beleggers die voor een langere periode (meerdere jaren) hun geld willen beleggen. De beweeglijkheid van Windmill
Trend Evolution is vergelijkbaar met de beweeglijkheid van aandelenmarkten, echter de samenhang met aandelenmarkten is vrijwel nul. Deze beweeg-
lijkheid betekent dat, met name op korte termijn, de waarde minder kan zijn dan de inleg. Het fonds is maandelijks verhandelbaar, hetgeen u ook
mee dient te nemen in uw oordeel. Een minder grote verhandelbaarheid leidt veelal tot betere rendementen maar betekent ook dat u minder snel uw
belegging weer te gelde kunt maken. Voor alle overige risico’s verwijzen wij u naar het prospectus onder de paragraaf Risico’s.

Kerngegevens

Valuta Euro
Beheerder Windmill
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.

Aankoopkosten 0,00%

Verkoopkosten 0,00%

ISIN Code NL0010730727
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei

Eenvoudig inschrijven in Windmill Trend Evolution via de Beleggersgiro HJCO

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Windmill Trend Evolution. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl
hun aankooporder direct doorgeven.

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de
genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor
schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde
van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een
andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger
of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke
cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie
over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt
automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
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