BIJLAGE II - IIA
SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.
Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd.

1. DEELNAME
Het W&O Bright New World is een Subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en is met name
geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon, ten minste 10 tot 15 jaar, waarbij men een hoog
rendement nastreeft. Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen. Een participatie in het Subfonds is dus
een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een
participatie in het Subfonds is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen,
zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het
vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.

2. DOELSTELLING
Het W&O Bright New World hanteert een actieve strategie en beoogt voor beleggers een vermogensgroei
vooruitgang die vaak bijdragen aan een betere wereld.

3. BELEGGINGSBELEID
Het W&O Bright New World belegt wereldwijd in financiële instrumenten met de nadruk op aandelen van
ondernemingen die producten, processen of diensten hebben ontwikkeld of zullen ontwikkelen die onder
meer technologische vooruitgang realiseren en vaak een bijdrage aan een betere wereld leveren, zoals een
betere gezondheid, een beter milieu en betere voedselopbrengst. Bij de selectie van financiële
instrumenten worden verschillende factoren in aanmerking genomen zoals de omzet, de beurswaarde en
het marktaandeel van een onderneming. Daarnaast kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de
liquiditeit op de beurs waar het financiële instrument wordt verhandeld en andere factoren. Daarnaast
kunnen obligaties, vastgoedfondsen en derivaten, waaronder opties en aanverwante beleggingsinstrumenten, een onderdeel vormen van het te voeren beleggingsbeleid. Uit het gebruik van deze
derivaten kunnen zowel rechten als plichten voortvloeien, die een risicoverlagend dan wel -verhogend
effect kunnen veroorzaken.
De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange,
Hong Kong Stock Exchange en Londen Stock Exchange.
De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd maar zullen worden herbelegd.
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4. BELEGGINGSRESTRICTIES
Als aanvullende restrictie voor het W&O Bright New World geldt dat minimaal 50% in aandelen moet worden
belegd.

5. RISICO-INDICATOR (RISICO- EN
Hiernaast is een risico-indicator opgenomen. De historische gegevens, zoals die
voor de berekening van deze synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet
altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van W&O
Bright New World. Deze risico-indicator is aan veranderingen onderhevig. Niet
kan worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie gedurende
het bestaan van het Subfonds ongewijzigd blijft. De indeling van het Subfonds
kan in de tijd variëren. De indeling van een fonds in de laagste risico- en
opbrengstcategorie (1) betekent nog niet dat er sprake is van een risicoloze
belegging. Het Subfonds is gecategoriseerd in klasse 6, aangezien de waarde
van de participatie kan fluctueren en er dus aanzienlijke kansen zijn op zowel
verlies als winst.

toepassing op het Subfonds:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concentratierisico
Liquiditeitsrisico
Afwikkelingsrisico
Inflatierisico
Valutarisico
Risico inzake de beleggingshorizon
Gebruik van derivaten
Verhandelbaarheidsrisico
Tegenpartijrisico (kredietrisico of debiteurenrisico)
Bewaarrisico
Uitleenrisico
Beleggen met geleend geld

Zie ook paragraaf 3.3. van het prospectus.
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6. EIGENSCHAPPEN
Algemeen
Denominatie

EUR

ISIN

NL0000909901

Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling
(afgifteprijs), toetreding, uittreding,
switchen

Twee keer per maand

De meest recente totale intrinsieke

39.414.994,31 (per 27 maart 2019)

waarde van het Subfonds
115,89 (per 27 maart 2019)

De meest recente intrinsieke
waarde van een participatie

Het fondsvermogen gedeeld door het totaal uitstaande aantal
participaties geeft de intrinsieke waarde van een participatie. De waarde
van het fondsvermogen en de intrinsieke waarde per participatie zullen
per iedere dag voorafgaande aan de dag van toetreding van het
data wordt de intrinsieke waarde van de participaties zo veel mogelijk
overeenkomstig het bovenstaande vastgesteld. Deze indicatieve
intrinsieke waarde van de participaties wordt dagelijks gepubliceerd op
de website van het Subfonds. Tevens wordt op deze website de
berekende intrinsieke waarde gepubliceerd in het periode-overzicht. In
dit overzicht is naast de meeste recente intrinsieke waarde ook de
samenstelling van de beleggingsportefeuille te vinden.
Minimaal toetredingsbedrag
Indien de belegging WEL ten
behoeve van fiscaal
gefaciliteerd vermogen is:

EUR 50

Indien de belegging NIET ten
behoeve van fiscaal
gefaciliteerd vermogen is:

EUR 2.500

Minimaal toetredingsbedrag
vervolgstortingen
Indien de belegging WEL ten
behoeve van fiscaal
gefaciliteerd vermogen is:

EUR 50

Indien de belegging NIET ten
behoeve van fiscaal
gefaciliteerd vermogen is:

EUR 100

Minimaal aan te houden waarde van
de Participaties

EUR 100

Beheervergoeding

1,2% per jaar. De maandag voorafgaand aan het bepalen van de
intrinsieke waarde (1e en 3

e

dinsdag van de maand) wordt de

beheervergoeding in rekening gebracht ad 1/24 deel van 1,2% van de
waarde van het fondsvermogen per einde van die maandag. Deze
vergoeding wordt per dag gereserveerd. Aan het einde van genoemde
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maandag wordt de totale reservering vergeleken met de werkelijke
vergoeding op grond van de waarde van het fondsvermogen op dat
moment. Eventuele tekorten of overschotten worden ten laste of ten
bate van het Subfonds gebracht.
Transactievergoeding

De beheerder ontvangt ter dekking van de transactiekosten bij aan- en
verkoop van financiële instrumenten en de verwerking van dividend en
couponrente een vaste vergoeding van 0,33% op jaarbasis. De maandag
voorafgaand aan het bepalen van de intrinsieke waarde (1e en 3e
dinsdag van de maand) wordt de transactiekostenvergoeding in
rekening gebracht ad 1/24 deel van 0,33% van de waarde van het
fondsvermogen per einde van die maandag. Deze vergoeding wordt per
dag gereserveerd. Aan het einde van genoemde maandag wordt de
totale reservering vergeleken met de werkelijke vergoeding op grond
van de waarde van het fondsvermogen op dat moment. Eventuele
tekorten of overschotten worden ten laste of ten bate van het Subfonds
gebracht.

Toetreding

Iedere 1 en 3 dinsdag van de maand

Termijn indienen toetredingsverzoek

Een storting voor toetreding per dinsdag dient uiterlijk de voorafgaande
maandag vóór 24:00 uur op de rekening van het Subfonds te zijn
bijgeschreven. In dat geval worden participaties op dinsdag aangekocht
tegen de geldende intrinsieke waarde. Is de storting later dan maandag
24:00 uur op de rekening van het Subfonds bijgeschreven dan worden
de participaties op het eerstvolgende toetredingsmoment aangekocht
tegen de geldende intrinsieke waarde.

Toetredingskosten bij iedere
aankoop van participaties

0,5% van de afgifteprijs

Uittreding

Iedere 1 en 3 dinsdag van de maand

Termijn indienen uittredingsverzoek

Een verzoek van de participant tot verkoop van participaties dient uiterlijk
de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur door de beheerder te zijn
ontvangen. In dat geval worden participaties op dinsdag verkocht tegen
de geldende intrinsieke waarde. Is het verzoek later dan maandag 24:00
uur door de beheerder ontvangen dan worden de participaties op het
eerstvolgende uittredingsmoment verkocht tegen de geldende
intrinsieke waarde.

Minimaal uittredingsbedrag

EUR 50

Uittredingskosten bij iedere verkoop
van participaties

1,25 % van de afgifteprijs

Switch

Iedere 1 en 3 dinsdag van de maand

Termijn indienen switchverzoek

Een verzoek van de participant tot switch van participaties dient uiterlijk
de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur door de beheerder te zijn
ontvangen. In dat geval worden participaties op dinsdag verkocht en de
nieuwe participaties aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde.
Is het verzoek later dan maandag 24:00 uur door de beheerder
ontvangen dan worden de participaties op het eerstvolgende
uittredingsmoment
respectievelijk
toetredingsmoment
verkocht
respectievelijk aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde.

Switchen mogelijk met andere

Ja, met de overige Subfondsen van W&O Beleggingsfondsen.

e

e

e

e

e

e
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subfondsen
Switchkosten

Bij het switchen tussen Subfondsen geldt een tarief van 0,5% over de
waarde van de uittreding, indien deze waarde geheel wordt herbelegd
in een ander Subfonds.

Minimaal bedrag switchverzoek

EUR 500

7. VERGELIJKEND OVERZICHT KOSTEN
Hierna is een vergelijkend kostenoverzicht opgenomen. In dit grafische overzicht zijn de kosten van de
vergelijking tot het behaalde rendement van het Subfonds. De kolom % betreft het kostenniveau ten
opzichte van de gemiddelde totale intrinsieke waarde van het Subfonds in dat jaar.
VERGELIJKEND OVERZICHT KOSTEN *)
2018
Totale gemiddelde intrinsieke
waarde **)
Intrinsieke waarde participatie
per einde jaar
Waardeverandering intrinsieke
waarde

%

2017

%

2016

%

2015

%

2014

36.749

35.107

34.632

39.731

40.323

99,57

106,57

97,89

87,75

84,14

-6,57%

8,87%

11,56%

4,29%

4,94%

Beheervergoeding

447

425

416

475

484

Transactiekostenvergoeding

242

230

225

258

197

%

BEHEERKOSTEN

Drukwerk-, promotie- en
portikosten

165

164

47

41

132

854

2,32%

819

2,33%

688

1,99%

774

1,95%

813

2,02%

34

0,09%

32

0,09%

31

0,09%

35

0,09%

38

0,09%

BEWAARKOSTEN
Kosten bewaring en margin

OVERIGE KOSTEN
Toezichtskosten
Accountants- en advieskosten
EMIR-rapportage
Overig

4

13

13

12

14

25

32

36

36

31

2

-

7

10

-

35

59

41

37

44

66
Het totaal van de drukwerk-,
promotie en portikosten en de
OVERIGE KOSTEN als
percentage van het gemiddeld
beheerd vermogen.

0,63%

TOTALE KOSTEN FONDS|
LOPENDE KOSTEN FACTOR

954

0,18%

104

0,30%

0,76%

2,60%

955

97

0,28%

0,42%

2,72%

816

95

0,24%

89

0,34%

2,36%

904

0,22%

0,55%

2,28%

940

2,33%

*) Alle bedragen zijn in duizenden euro's, met uitzondering van de intrinsieke waarde van de participaties.
**) Het gemiddelde vermogen is berekend op basis van 55 meetmomenten, waaronder 31/12/2017 en 31/12/2018.
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