
Inlegvel bij het prospectus Alpha High Performance Fund d.d. 22 september 2021 
De laatste assurance is verkregen op het prospectus van 22 september 2021. Dat is de officiële datum 
van het prospectus. Nadien zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Tot onderstaande 
wijzigingen is besloten in overeenstemming met eventueel toepasselijke wet- en regelgeving.  
 
Gehele prospectus: Naamsverandering Altaica Sustainable Equity Long Short Fund 
De naam van het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund is veranderd naar: 
Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund 
 
Pagina 16 en 17: Het beleggingsbeleid in aangevuld met de volgende informatie aangaande 
duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’s 
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria 
voor ecologisch duurzame economische activiteiten.  
 
Pagina 66: Uitbreiding van het Dutch Darlings beleggingsbeleid 
Het Dutch Darlings Fund breidt haar universum uit naar heel Europa, om (soms) ook te kunnen 
profiteren van sectoren (aandelen) die niet worden verhandeld op Euronext Nederland (AEX), 
bijvoorbeeld de auto industrie en farmacie. De aandelen portefeuille blijft voor het grootste deel uit 
aandelen van de Euronext Nederland (Amsterdamse beurs) bestaan, zodat de AEX de benchmark 
blijft. 
 
Pagina 67: Verhoging van het eerste minimale stortingsbedrag Dutch Darlings: 
De eerste minimale storting van het Dutch Darlings Fund is verhoogd van 10.000 euro naar 75.000 
euro.   
 
Pagina 83: Aanpassing van de doelstelling van het Altaica Alpha Strategies Fund 
De doelstelling van het Subfonds is diversificatie bieden binnen een breed gespreide aandelen- en/of 
obligatieportefeuille in termen van rendement en risico, met een rendementsverwachting die tussen die 
van een gespreide obligatie- en aandelenportefeuille zal liggen. Doel is verder dat de maandelijkse 
rendementen van het Subfonds laag gecorreleerd zijn met die van aandelen en obligaties. Hierdoor 
wordt verwacht dat toevoeging van het Subfonds aan een goed gespreide aandelen en/of 
obligatiebeleggingsportefeuille een verbetering vormt van de rendement risico verhouding van de 
portefeuille. 
 
Pagina 85: Verhoging van het eerste minimale stortingsbedrag Altaica Alpha Strategies Fund 
De eerste minimale storting van het Altaica Alpha Strategies Fund is verhoogd van 10.000 euro naar 
75.000 euro.   
 
Pagina 85: Verhoging van het eerste minimale stortingsbedrag Altaica Alpha Strategies Fund 
De eerste minimale storting van het Altaica Alpha Strategies Fund is verhoogd van 10.000 euro naar 
50.000 euro.   
 
Pagina 89 en 90: Nadere invulling duurzaamheid is als volgt aangevuld 
Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund kan aangemerkt worden als een duurzaam 
beleggingsfonds, aangezien het beleid en de samenstelling van de portefeuille rekening houdt met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Het beleid dwingt ons om enkel voor 
aandelen te kiezen die een relatief hoge score op de drie ESG factoren behalen, minimaal een score 
van 5 op ieder van de factoren volgens Refinitiv.  
  
Verder kunnen er, voor 20% van de portefeuille, bedrijven opgenomen worden die vanwege hun 
beperkte omvang nog geen of een te lage score hebben maar wel een significante bijdrage leveren aan 
het oplossen van milieuvraagstukken door hun product of dienst.  
 



Aandelen met een ‘rode vlag’ van de ESG-dataleverancier worden niet opgenomen in de portefeuille. 
Aandelen die reeds in de portefeuille aanwezig zijn worden constant gemonitord. Wanneer blijkt dat 
één van deze aandelen een ‘rode vlag’ krijgt, wordt de positie afgestoten. 
 
Bij de selectie van aandelen worden de volgende waarden als belangrijk aangemerkt: 

• Clean Air; 
• Pure Water; 
• Land Health; 
• Sustainable Product Lifecycle; 
• Ocean Life; 
• Racial Equality; 
• Mindful Business models; 
• Ethical Leadership; 
• Company Transparancy; 
• Consumer Safety; 
• Fair Labor & Thriving Communities. 

  
Verder is het van belang dat aandelen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen. Om dit te 
bewerkstelligen worden aandelen van de volgende categorieën uitgesloten: 

• Hazardous Waste; 
• Animal Testing 
• Tobacco, Alcohol and Gambling; 
• High Water Usage; 
• Greenhouse Emissions; 
• Weapons and Gun Manufacturers; 
• Fosil Fuels. 

 
Pagina 92: Verhoging van het eerste minimale stortingsbedrag Altaica Sustainable Equity 
Opportunity Fund 
De eerste minimale storting van het Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund is verhoogd van 
10.000 euro naar 50.000 euro.   
 


