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Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-
apr-2023. Alle andere gegevens per 09-mei-2023.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te 
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te 
lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft ernaar een positief absoluut rendementen te behalen via een combinatie van 
kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden. In normale 
omstandigheden streeft het fonds ernaar ten minste 70% van zijn beleggingsblootstelling te 
verkrijgen door wereldwijde aandeleneffecten (bijv. aandelen) en aandelengerelateerde 
effecten. Het fonds kan ook beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties), aan VR-
effecten gerelateerde effecten, fondsen, geldmarktinstrumenten (GMI's) ( d.w.z. schuldeffecten 
met korte looptijden), deposito's en cash.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek 
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Alternative
Morningstar-categorie Event Driven
Introductiedatum Fonds 04-aug-2015
Introductiedatum 
aandelenklasse 02-mrt-2016
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 3.821,44 USD
Domicilie Luxemburg
Fondstype UCITS
ISIN LU1373035077
Bloomberg-code BSGD2RF
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 100.000 USD
Uitgevende onderneming BlackRock 

(Luxembourg) S.A.

FONDSBEHEERDER(S)
Mark McKenna

GROOTSTE POSITIES (%)
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,87
SEAGEN INC 3,40
VMWARE INC 2,88
FIRST HORIZON CORP 2,76
OAK STREET HEALTH INC 2,54
HOWMET AEROSPACE INC 2,53
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC 2,44
COTY INC 2,41
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 2,18
TOSHIBA CORPORATION 2,04

28,05
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's voortgezet: Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling 
worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door 
economische of politieke instabiliteit. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in vergelijking met obligaties 
die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of 
renteverplichtingen jegens het Fonds kan voldoen. De beleggingen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan liquiditeitsbeperkingen, wat betekent dat 
aandelen minder vaak en in kleinere aantallen kunnen worden verhandeld, bijvoorbeeld aandelen van kleinere ondernemingen. Veranderingen in de 
waarde van beleggingen kunnen bijgevolg minder voorspelbaar zijn. Soms kan het gebeuren dat deze effecten niet kunnen worden verkocht tegen de 
laatst genoteerde marktprijs of tegen de als meest redelijk beschouwde marktprijs. Beleggers in dit Fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is 
dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de 
markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan 
derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat 
enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De 
strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals 
het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische 
blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene 
risicoprofiel van het Fonds toeneemt.

SECTORVERDELING (%)
Fonds

Gezondheidszorg 21,02
IT 9,45
Industrie 7,24
Luxe-consumentengoederen 5,75
Financiële waarden 4,24
Communicatie 3,85
Basis-consumentengoederen 3,38
Materialen 2,60
Vastgoed 0,97
Nutsbedrijven 0,25
Energie 0,13
Overige -11,11

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

KOSTEN
Max. initiële kosten 5,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 1,36%
Prestatievergoeding 20,00%

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis



WOORDENLIJST
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
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BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij  die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt
aantal  rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet  ter  verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot
BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds
niet  langer  aan  te  bieden.  Inschrijvingen  in  BSF  worden  uitsluitend  geaccepteerd  op  basis  van  het  huidige  prospectus,  het  meest  recente  jaarverslag  en  de  Essentiële
Beleggersinformatie,  die  in  de  rechtsgebieden  waar  het  fonds  wordt  aangeboden,  in  de  lokale  taal  beschikbaar  zijn  op  de  betreffende  productpagina  op  onze  website
www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het
betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het
fonds te  begrijpen alvorens te  beleggen.  Ga voor  informatie  over  de rechten van beleggers  en het  indienen van klachten naar  https://www.blackrock.com/corporate/compliance/
investor-right, beschikbaar in de lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden.
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse X van het fonds. Voor de andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing
zijn.  Dit  is  een  marketinguiting.  BlackRock  Strategic  Funds  (BSF)  is  een  UCITS (icbe)  zoals  gedefinieerd  in  sectie  1:1  van  de  Wet  op  het  financieel  toezicht  (Wft).  BSF en  de
subfondsen  daarvan  zijn  ingeschreven  in  het  register  zoals  bedoeld  in  sectie  1:107  Wft.  Voor  meer  informatie  over  BSF  en  de  subfondsen  daarvan  wordt  verwezen  naar  de
Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BSF en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de website van BlackRock
www.blackrock.nl.  Beleggen gaat  altijd  gepaard met  een zeker  risico.  De waarde van de effecten die  door  BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd,  kan in  grote  mate
fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan
te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen
van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right  beschikbaar in het Engels en Nederlands. © 2023 BlackRock, Inc.   Alle rechten voorbehouden.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten.
Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.


