
Maandrapport per 24 April 2023  

Introductiedatum : 2 November 1994     Totaal beheerd vermogen van het fonds : (USD) 28.945.555     ISIN : NL0000319606 
Fondsrisico's 
Voorafgaand aan een belegging in het Fonds moeten beleggers de hiermee 
verbonden risico's zorgvuldig overwegen. Beleggers moeten rekening houden 
met de volgende risico's en indien nodig professioneel advies inwinnen 
alvorens te beleggen: marktrisico, tegenpartijrisico, valutarisico, 
liquiditeitsrisico, risico's verbonden met financiële derivaten, hefboomwerking, 
opkomende markten, model- en datarisico's en grondstoffenrisico. Meer 
informatie kunt u raadplegen in het risico-overzicht. 
Maandelijks verslag 
In april was er een gewenste rustige terugkeer naar financiële markten. In Japan 
maakte Ueda, de nieuwe gouverneur van de centrale bank, bekend dat hij 
tevreden was met het huidige monetaire beleid, waarbij de Japanse yen in een 
neerwaartse spiraal belandde ten opzichte van een aantal valuta's. De OPEC+-
groep van olieproducenten verraste de markten eerder deze maand door 
bezuinigingen aan te kondigen, waardoor de olieprijzen aanvankelijk stegen, maar 
deze olieprijzen waren tegen het einde van de maand grotendeels gedaald. Het 
Fonds genereerde een positief rendement, na aftrek van kosten, met positieve 
bijdragen van valuta's, aandelen en grondstoffen die werden teniet gedaan door 
verliezen in vastrentende waarden. De shortposities van de Japanse yen ten 

opzichte van de Euro en het Britse pond leverden winst op, terwijl Ueda, de 
nieuwe gouverneur van de Bank van Japan, pessimistisch was dat de bank tijdens 
zijn ambtstermijn een meer “normaal” beleid zou kunnen gaan voeren. Er werden 
verliezen waargenomen bij de gemengde positionering van bijvoorbeeld de 
Zwitserse frank en de Colombiaanse peso ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar. Er werden winsten geboekt in de aandelenhandel toen het Fonds geleidelijk 
zijn longposities opnieuw opbouwde, omdat de bezorgdheid rond SVB en de 
bredere implicaties zich stabiliseerde. De VIX (volatiliteitsindex) daalde naar zijn 
laagste niveau sinds november 2021, wat leidde tot winsten uit de shortposities 
van het Fonds. De longposities in MSCI Taiwan en Amerikaanse fabrikanten van 
halfgeleiders hebben verliezen opgeleverd. De krediethandel leverde geen winst of 
verlies op. De handel in grondstoffen was gemengd. De landbouwsector, en met 
name een longpositie in suiker, was de meest opvallende. In de nasleep van de 
aankondiging van de OPEC+-productiebezuinigingen waren de volatiele olieprijzen 
schadelijk voor de posities van het Fonds. De metaalhandel leverde geen winst of 
verlies op; er werden winsten geboekt uit een shortpositie voor zink, terwijl dit 
teniet werd gedaan door een longpositie in koper. Obligaties namen in de loop van 
de maand af, omdat de activaklasse nog een nieuwe strategie moet vinden na de 
SVB-crisis.

Nettoresultaat en risico*  Resultaatgrafiek 2 November 1994 tot 24 April 2023*  
Product 

Laatste maand    2,98 % 
Afgelopen 3 maanden   -6,28 % 
Jaar tot nu   -5,23 % 
Afgelopen 12 maanden    -7,29 % 
Afgelopen 5 jaar   31,48 % 
Afgelopen 10 jaar   24,22 % 
Laatste kalenderjaar   11,31 % 
Totaal rendement   866,33 % 
Jaarlijks rendement   8,29 % 
Jaarlijkse volatiliteit   15,85 % 
Grootste terugval 1  -27,14 % 
Duur daling   43 Maanden 
Aantal dalingen   29 
Sharpe ratio 2  0,40 

  

VaR (99%)  1,77 % 
Verwacht tekort 3 2,05 % 
Hefboomwerking 4 4,66 

Resultaatbijdrage5 Sectorblootstelling6 Blootstelling en VAR 99% 6 

 

Short  Netto  Long 

  Short Long Netto NAV 
Obligaties en 
rentetarieven   

-34,46 8,60 -25,87 0,42 

Grondstoffen   -14,99 41,05 26,06 0,55 
krediet   -0,50 55,99 55,49 0,21 
Valuta’s   -111,46 111,46 0,00 0,87 
Aandelen   -17,87 69,66 51,79 0,78 

  

Uitsluitend voor professionele beleggers. Niet voor openbare verspreiding. 
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*Resultaten uit het verleden geven geen indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als 

gevolg van wisselkoersschommelingen. Resultaatgegevens zijn vermeld onder aftrek van kosten bij herbelegging van 
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Spreiding van maandelijkse rendementen  
2 November 1994 tot 24 April 2023 

  
Maandelijkse vergelijking van nettoblootstelling  

 Afgelopen 
maand 

 Deze maand 

Hoogste 5 markten 7 MTD  

Positie per 

einde maand 8 
Suiker   0,79 % Long 
KRW/USD  0,30 % Short 
MXN/USD  0,25 % Long 
EUR/PLN  0,24 % Short 
EUR/USD   0,23 % Long 

Nettoblootstelling grondstoffen    
Landbouw   13,61 % 
Metalen   12,05 % 
Energie   0,40 % 

Nettoblootstelling staatsobligaties    
Non G10  3,04 % 
G10  -16,06 % 

Top 5 valutablootstelling    
USD  -49,25 % 
EUR  34,78 % 
GBP  25,78 % 
JPY  -24,44 % 
PLN  17,64 % 
Optiepositionering per 

vermogensklasse  Positie  Vega 9 
Grondstoffen   Short vol 0,00 % 
Vastrentend   Short vol 0,00 % 
FX   Short vol -0,01 % 
Aandelen   Short vol -0,01 % 

Laagste 5 markten 7 MTD  

Positie per 

einde maand 8 
CHF/USD   -0,20 % Short 
CAD/USD  -0,16 % Long 
[Philippine Peso/US Dollar:nl]  -0,15 % Long 
Koper  -0,14 % Long 
Ruwe olie - Brent  -0,13 % Long 

Sector  CS01 10 DV01 11 
krediet   -0,03 % 0,00 % 
Obligaties en rentetarieven   0,00 % 0,02 % 

Sectorblootstelling   6     
Brede marktindices   41,40 % 
Luxe consumentenproducten   0,87 % 
Consumptiegoederen  3,62 % 
Communicatiediensten  0,00 % 
Energie   0,65 % 
ETF’s   0,12 % 
Financials   -0,28 % 
Gezondheid  -0,03 % 
Industrie   3,18 % 
Informatietechnologie   0,53 % 
Materialen   1,02 % 
Vastgoed  -0,27 % 
Nutsbedrijven   0,79 % 
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*Resultaten uit het verleden geven geen indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als 
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Historische resultaten*  
Jaar Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD 12 
2023 1,12 % 0,83 % -9,75 % 2,98 % -5,23 % 
2022 -1,68 % 2,84 % 12,37 % 0,15 % 0,63 % 0,74 % -2,06 % 1,47 % 8,46 % -3,29 % -7,14 % -0,30 % 11,31 % 
2021 3,16 % 6,11 % -3,43 % 6,08 % 3,53 % -2,81 % 1,28 % 0,00 % -3,01 % 4,15 % -6,21 % -1,28 % 6,86 % 
2020 -1,09 % 2,68 % 5,70 % -0,53 % -2,66 % -4,28 % 2,44 % 0,00 % -4,10 % 0,59 % 0,67 % 7,37 % 6,26 % 
2019 -4,87 % 2,95 % 1,90 % 4,02 % -0,11 % 3,70 % 6,21 % 3,54 % -4,17 % -5,53 % -0,74 % 1,75 % 8,12 % 
2018 7,25 % -11,60 % -1,75 % -2,74 % 1,35 % -2,10 % -1,36 % 3,16 % -2,76 % -0,37 % -1,66 % 5,55 % -8,01 % 
2017 -2,94 % 2,55 % -3,54 % -1,00 % 1,50 % 4,22 % -3,04 % 2,74 % -3,54 % 2,82 % 1,58 % 0,33 % 1,24 % 
2016 4,88 % 1,96 % -3,99 % -4,31 % -2,74 % 0,40 % 1,22 % -1,26 % -3,50 % -3,24 % -0,26 % 3,50 % -7,57 % 
2015 7,53 % -2,12 % 2,57 % 1,06 % -7,09 % -7,06 % 3,73 % 0,89 % 4,40 % -4,65 % 2,17 % -2,79 % -2,53 % 
2014 -2,82 % 0,93 % -0,23 % -0,20 % 6,84 % 4,23 % 4,74 % 0,43 % 3,09 % 1,26 % 3,56 % 5,82 % 30,87 % 
2013 2,88 % 0,22 % 1,91 % 6,49 % -4,22 % -8,04 % -2,57 % -0,36 % -3,74 % 6,37 % 0,32 % -0,52 % -2,25 % 
2012 0,31 % 2,16 % -1,69 % -1,48 % -1,65 % 2,76 % 1,20 % -2,84 % 1,10 % -3,67 % 1,13 % 0,64 % -2,23 % 
2011 -3,53 % 1,31 % -4,96 % 4,17 % -1,72 % -1,60 % 0,12 % 5,51 % 0,90 % -6,50 % 1,14 % -1,91 % -7,48 % 
2010 -2,20 % -0,77 % 5,56 % 2,06 % -1,48 % 1,02 % -2,37 % 6,77 % 0,91 % 8,18 % -8,37 % 5,79 % 14,77 % 
2009 -2,10 % 0,33 % -5,84 % -4,13 % 0,31 % -3,41 % 0,86 % -0,95 % 2,74 % -1,70 % 2,05 % -6,15 % -16,99 % 
2008 5,85 % 2,74 % 3,81 % 1,13 % 3,12 % 1,20 % -6,16 % -3,86 % -0,41 % 16,11 % 1,26 % 5,63 % 32,93 % 
2007 7,43 % -2,74 % -7,97 % 7,46 % 3,06 % 4,53 % -3,72 % -4,06 % 5,44 % 8,90 % 4,23 % -4,47 % 17,54 % 
2006 3,13 % -3,03 % 3,17 % 5,27 % -4,88 % -3,41 % -3,44 % 1,04 % 1,43 % -0,09 % 0,35 % 2,85 % 1,83 % 
2005 -5,47 % 3,24 % -0,77 % -2,44 % 4,41 % 4,18 % 0,98 % 3,48 % 3,98 % -1,53 % 6,40 % -1,20 % 15,57 % 
2004 0,10 % 4,93 % -2,15 % -7,56 % -1,95 % -5,19 % -0,12 % 1,28 % 2,82 % 4,09 % 7,26 % -0,15 % 2,42 % 
2003 7,96 % 7,89 % -8,85 % 0,76 % 10,03 % -4,40 % -0,88 % -0,77 % 2,23 % 1,74 % -1,66 % 5,94 % 19,93 % 
2002 -3,81 % -5,00 % -1,23 % -3,42 % 0,91 % 11,53 % 5,45 % 1,09 % 6,83 % -7,34 % -4,51 % 9,38 % 8,12 % 
2001 0,49 % 3,08 % 13,23 % -9,62 % -1,33 % -1,68 % 1,98 % 4,89 % 11,24 % 3,59 % -8,12 % -0,33 % 16,09 % 
2000 -0,43 % 0,12 % -4,43 % -1,23 % 2,24 % -3,21 % -2,10 % 4,29 % -2,84 % 3,60 % 7,11 % 8,58 % 11,30 % 
1999 -5,97 % 4,06 % -5,86 % 7,45 % -5,87 % -1,30 % -0,64 % 2,13 % 0,71 % -7,01 % 8,52 % 5,14 % -0,27 % 
1998 1,98 % 5,39 % 2,16 % -3,82 % 6,97 % 1,60 % 2,37 % 16,92 % 1,24 % -1,75 % 1,78 % 4,40 % 45,19 % 
1997 4,44 % 4,98 % -1,14 % -5,18 % 2,43 % 5,27 % 7,57 % -9,24 % 3,14 % -0,43 % 1,93 % 8,08 % 22,38 % 
1996 -4,71 % -3,83 % -0,80 % 5,09 % -9,09 % 8,32 % -4,31 % 1,71 % 13,39 % 5,47 % 10,90 % -3,54 % 17,13 % 
1995 1,38 % -1,09 % -3,21 % 4,17 % 6,56 % 1,79 % -5,21 % -4,34 % 0,65 % -3,40 % 5,62 % 11,09 % 13,44 % 
1994 8,60 % 0,00 % 8,60 % 

NAV-tabel 13 
Klasse NAV ISIN Bloomberg Institutioneel of 

distributie 
Afgelopen 

maand 
2020 terugkeer 2021 terugkeer 2022 terugkeer 

A-B EUR 43,85 NL0000319606 EDFGCFI NA D 2,98 % 6,26 % 6,86 % 11,31 % 
C EUR 47,88 NL0010200549 EDFGCCE NA I 3,06 % 7,34 % 6,60 % 12,16 % 
D EUR 51,18 NL0010949376 EDFGCDE NA I 3,12 % 8,39 % 6,60 % 12,97 % 

Belangrijkste gegevens 14 
Vermogensbeheerder  Man Fund Mgt Netherlands BV 
Administrateur  Citco Fund Services (Netherlands) BV 
Handelsfrequentie  Wekelijks 

Prestatievergoeding  Tot 20% 
Beheervergoeding  Tot 3% per annum 
Vergoeding voor de Introducerende 
Broker  

1% per annum 
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*Resultaten uit het verleden geven geen indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als 
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opbrengsten.Raadpleeg de aanbiedingsdocumenten of prospectus en de KIID voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt 
   www.man.com  3/ 5  



 1 De terugval is het percentage verlies in de prijs van een belegging vanaf haar laatste hoogste prijs. De slechtste terugval vertegenwoordigt de hoogste top naar de bodem van de neergang over de 

looptijd van een belegging. 2 De Sharpe ratio wordt berekend met gebruikmaking van een risico-vrij tarief in de overeenkomstige valuta over de geanalyseerde periode. Indien een belegging slechter heeft 
gepresteerd dan het risico-vrije tarief, is de Sharpe ratio negatief. Aangezien de Sharpe ratio een absolute maatstaf is van voor risico gecorrigeerde opbrengsten, worden negatieve Sharpe ratio’s niet 

vermeld, omdat deze misleidend kunnen zijn. Het risico-vrije tarief dat wordt gebruikt voor Sharpe ratio berekeningen is de 3-maands Euro LIBOR. 3 Verwacht verlies wordt gedefinieerd als het gemiddelde 

van alle verliezen die gelijk zijn aan of uitstijgen boven de VaR.  4 De hier getoonde hefboomwerking wordt berekend aan de hand van de bruto blootstelling van elke sector waarin het AHL Programma 
handelt. Hierin is dus niet inbegrepen de hefboomwerking als gevolg van valutahedging of kasbeheer en de vermelde hefboomwerking is dus niet in overeenstemming met wettelijke 
hefboomwerkingberekeningen. De gebruikte blootstellingsberekeningen zijn als opgenomen in de noot over blootstellingsreferentie, waarbij de blootstelling op niveau van de onderliggende effecten 

worden gesaldeerd.  5 De cijfers zijn geraamd en worden gegenereerd op basis van het onderliggende systeem van het AHL Programme, waarbij geen rekening wordt gehouden met vergoedings-, rente- 
en provisiekosten voor bepaalde rekeningen. Verschillen kunnen ook optreden ten gevolge van slippage-variatie, portefeuilleveranderingen, valutabewegingen en aanpassingen na uitvoering. Daarom komt 

de som van de afzonderlijke sectorindicaties niet altijd uit op het vermelde resultaat van de betreffende maand.  6 De blootstelling vertegenwoordigt de nominale deltawaarde van posities, uitgedrukt als 
percentage van het fondskapitaal. Waar van toepassing wordt de vastrentende blootstelling gecorrigeerd naar een equivalente 10-jaars obligatie. De valutablootstelling in deze tabel weerspiegelt 

uitsluitend die van de valutasector waar AHL handel in drijft en omvat geen valutahedging of kasbeheer.  7 De vermelde organisaties en/of financiële instrumenten worden slechts ter informatie 

aangegeven. De inhoud van dit document mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om deze aan te kopen of te verkopen. 8 Positie einde maand (EM).  9 De maatstaf voor de gevoeligheid van 
een optie voor veranderingen in de volatiliteit van het onderliggende actief. Vega vertegenwoordigt het bedrag waarmee de koers van een optiecontract verandert als reactie op een verandering van één 

procent in de volatiliteit van het onderliggende actief.  10 CS01 is de impact op het fonds als reactie op een stijging van de kredietspreads met één basispunt.  11 DV01 is de impact op het fonds als reactie 

op een stijging van de rentetarieven met één basispunt.  12 Indien voor een kalenderjaar geen 12 maanden van resultaatgegevens beschikbaar zijn, wordt het jaar tot nu toe getoond. 10 De 

resultaatgegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de rapporterende aandelenklasse van het fonds (in blauw in de IW-tabel). 13 Tenzij anders aangegeven zijn de resultaatgegevens in dit rapport 
gebaseerd op de rapporterende aandelenklasse van het fonds (in blauw in de IW-tabel). Resultaten uit het verleden geven geen indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen kunnen hoger of lager 

uitvallen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Resultaatgegevens zijn vermeld onder aftrek van kosten bij herbelegging van opbrengsten. 14 Vergoeding voor de Introducerende Broker: De 
vergoeding moet worden afgedragen aan Man Investments AG. Man Investments AG is benoemd tot Introducerend Broker en is verantwoordelijk voor het aanbevelen van geschikte Brokers aan het 
Fonds en voor het actief beheren van deze relaties, zodat serviceniveaus op peil blijven en een adequate spreiding over Brokers wordt gerealiseerd.  Raadpleeg voor alle informatie over vergoedingen en 
kosten die door het Fonds in rekening kunnen worden gebracht, waaronder vergoedingen aan leden van Man Group, het onderdeel 'Fees and Expenses' van het Prospectus of van een relevant 
Supplement van het Prospectus. Uitstapkosten: Voor tranche A van elke aandelenklasse is bij terugkoop binnen de eerste zes jaar een vergoeding verschuldigd. In de eerste twee jaar: 3% van de IW. In 
het derde en vierde jaar: 2% van de IW. In het vijfde en zesde jaar: 1% van de IW. Raadpleeg het Prospectus voor alle details. Uitstapkosten: Voor tranche A van elke aandelenklasse is bij terugkoop 
binnen de eerste zes jaar een vergoeding verschuldigd. In de eerste twee jaar: 3% van de IW. In het derde en vierde jaar: 2% van de IW. In het vijfde en zesde jaar: 1% van de IW. Raadpleeg het 
Prospectus voor alle details. 
Risico-overzicht 
 
Marktrisico: Het Fonds is onderhevig aan normale marktschommelingen en de risico's verbonden aan beleggingen op de internationale effectenmarkten. De waarde van uw belegging en de opbrengsten 
ervan kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk krijgt u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terug.  
Tegenpartijrisico: Het Fonds is blootgesteld aan het kredietrisico voor tegenpartijen waarmee het handelt in beursgenoteerde instrumenten zoals futures en opties, en indien van toepassing ‘over-the-
counter’ (‘OTC’, ‘niet-beursgenoteerde’) transacties. OTC-instrumenten kunnen ook minder liquide zijn en genieten niet dezelfde soort bescherming als geldt voor deelnemers die op een georganiseerde 
beurs instrumenten verhandelen.  
Valutarisico: Beleggingen die in een andere valuta luiden, kunnen in waarde stijgen en dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Ongunstige wisselkoersbewegingen kunnen leiden tot een 
vermindering van het rendement en tot kapitaalverlies. Het is wellicht niet in alle omstandigheden mogelijk om te zorgen voor succesvolle indekking van de blootstelling aan het valutarisico.  
Liquiditeit: Het Fonds kan beleggen of handelsposities aanhouden in volatiele markten die illiquide kunnen worden. Mogelijk kunnen handelsposities niet op de gewenste tijd en kostenefficiënt worden 
verkocht vanwege een lager handelsvolume en/of een hogere koersvolatiliteit.  
Hefboomwerking: Het gebruik van Derivaten door het Fonds kan de hefboomwerking verhogen, hetgeen tot aanzienlijke verliezen kan leiden.  
Opkomende markten: Het Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in effecten blootgesteld aan opkomende markten. Hieraan zijn extra risico's verbonden, zoals de illiquiditeit van effecten 
en de mogelijk volatiele aard van markten, die zich doorgaans niet voordoen bij beleggingen in meer gevestigde economieën of markten.  
Model- en datarisico: De Vermogensbeheerder van het Fonds gebruikt door derden geleverde kwantitatieve handelsmodellen en data. Indien modellen of data onjuist of onvolledig blijken te zijn, kan het 
Fonds extra verliezen lijden. Onvoorziene marktverstoringen en/of ingrijpen van overheden of toezichthouders kunnen een negatieve invloed op modellen hebben en dit kan verliezen tot gevolg hebben.  
Model- en datarisico: De Vermogensbeheerder van het Fonds gebruikt door derden geleverde kwantitatieve handelsmodellen en data. Indien modellen of data onjuist of onvolledig blijken te zijn, kan het 
Fonds extra verliezen lijden. Onvoorziene marktverstoringen en/of ingrijpen van overheden of toezichthouders kunnen een negatieve invloed op modellen hebben en dit kan verliezen tot gevolg hebben.  
Belangrijke informatie 
De waarde van een belegging en de eventuele opbrengsten ervan kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet terugkrijgen. Alternatieve beleggingen kunnen aanzienlijke 
extra risico’s met zich meebrengen.  
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in enig product met betrekking waartoe enig aan Man Group plc verbonden bedrijf beleggingsadvies 
of enige andere vorm van dienstverlening aanbiedt.  
De vermelde opinies zijn die van de auteur per publicatiedatum en kunnen veranderen.  
Sommige uitspraken in deze documenten hebben betrekking op doelstellingen, strategieën, vooruitzichten of andere niet-historische onderwerpen; dit kunnen op de toekomst gerichte uitspraken zijn die 
zijn gebaseerd op de huidige indicatoren en verwachtingen op de datum van publicatie.  Wij nemen geen verplichting op ons om deze te actualiseren of aan te passen. Toekomstgerichte uitspraken zijn 
onderworpen aan risico’s en onzekerheden, waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de resultaten die tot uitdrukking komen in deze uitspraken.  
De verspreiding van dit document en de aanbieding van aandelen kan beperkt zijn en wellicht zijn de minimale inschrijvingsbedragen in bepaalde rechtsgebieden hoger. De in dit document genoemde 
producten zijn wellicht (i) in uw rechtsgebied niet beschikbaar voor openbare verspreiding en (ii) zijn wellicht uitsluitend verkrijgbaar voor professionele of anderszins gekwalificeerde beleggers of 
rechtspersonen. Het is belangrijk dat distributeurs en/of potentiële beleggers naleving van de lokale regelgeving waarborgen alvorens tot inschrijving over te gaan. Raadpleeg de aanbiedingsdocumentatie 
voor meer informatie.  
Tenzij anders aangegeven zijn Man Group plc en hieraan gelieerde bedrijven de bron van alle informatie per publicatiedatum van dit document. Dit materiaal wordt bekendgemaakt door Man Fund 
Management Netherlands B.V. dat in Nederland is geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM").  
Australië: voor zover dit document wordt verspreid in Australië, wordt het verstrekt door Man Investments Australia Limited ABN 47 002 747 480 AFSL 240581, die onder toezicht staat van de Australian 
Securities & Investments Commission (ASIC).  Deze informatie is opgesteld zonder rekening te houden met de doelstellingen, financiële situatie of behoeften van een specifieke ontvanger.  
Europese Economische Ruimte: Tenzij anderszins vermeld, wordt dit materiaal verspreid in de Europese Economische Ruimte door Man Asset Management (Ireland) Limited (‘MAMIL’), dat geregistreerd is 
in Ierland onder ondernemingsnummer 250493 en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 70 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland. MAMIL is goedgekeurd door en staat 
onder het toezicht van de Centrale Bank van Ierland onder nummer C22513. 
Verenigd Koninkrijk: Tenzij anderszins vermeld, wordt dit materiaal verspreid in het Verenigd Koninkrijk door Man Solutions Limited (‘MSL’), een beleggingsmaatschappij zoals gedefinieerd in sectie 833 
van de Companies Act 2006. MSL is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 3385362 en haar statutaire zetel is gevestigd te Riverbank House, 2 Swan Lane, London, EC4R 3AD, Verenigd 
Koninkrijk. MSL is goedgekeurd door en staat onder het toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (de ‘FCA’) onder nummer 185637.  
Hongkong: voor zover dit document wordt verspreid in Hongkong, wordt het verstrekt door Man Investments (Hongkong) Ltd. en is het niet beoordeeld door de Securities and Futures Commission in 
Hongkong.  Dit document mag alleen worden verspreid onder tussenpersonen en professionele cliënten die vallen binnen een van de uitzonderingen voor professionele beleggers als opgenomen in de 
Securities and Futures Ordinance en mag door andere personen niet als betrouwbare bron worden beschouwd.  
Zwitserland: Voor zover het materiaal in Zwitserland wordt gebruikt, is de communicerende entiteit Man Investments AG, die wordt gereguleerd door FINMA, de toezichthouder op de Zwitserse financiële 
markt. Het Fonds is niet geregistreerd bij FINMA voor distributie in Zwitserland en heeft ook geen Zwitserse betaalagent of Zwitserse vertegenwoordiger aangewezen. Het Fonds en de materialen van het 
Fonds kunnen alleen beschikbaar worden gesteld aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 10, lid 3, onder a. en B. van de Swiss Collective Investment Schemes Act. Ontvangers van dit 
materiaal wordt geadviseerd zich te houden aan de respectieve regelgevingsregels. 
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Ontvangers van dit materiaal worden geacht te zijn: beleggingsprofessionals en/of gekwalificeerde beleggers die overeenkomstig gekwalificeerde individuen in dienst hebben om hun 
financiële activa te beheren, en/of een financiële dienstverlener die aangesteld is door een belegger om fiduciaire advies- en/of portefeuillemanagementdiensten te leveren met 
betrekking tot hun financiële activa. Informatie verstrekt in reactie op vragen omtrent beleggingsstrategieën en -producten die worden beheerd door de beleggingsmanager, worden 
geacht geen verstrekking van beleggingsadvies of persoonlijke beleggingsaanbevelingen noch een evaluatie van de geschiktheid of gepastheid van beleggingsproducten en evenmin 
een afweging van de specifieke omstandigheden van een individuele ontvanger te zijn, aan wie dit materiaal is gestuurd.  
Dit document is niet geschikt voor ingezetenen van de VS.  
Dit document is bedrijfseigendom en mag niet geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of anderszins worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Gegevensdiensten en 
informatie uit openbare bronnen die voor de samenstelling van dit document zijn gebruikt, worden als betrouwbaar beschouwd. De juistheid wordt echter niet gewaarborgd of gegarandeerd. © Man 2023.  

Man AHL Diversified        
Markets EU 

*Resultaten uit het verleden geven geen indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als 
gevolg van wisselkoersschommelingen. Resultaatgegevens zijn vermeld onder aftrek van kosten bij herbelegging van 

opbrengsten.Raadpleeg de aanbiedingsdocumenten of prospectus en de KIID voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt 
   www.man.com  5/ 5  


