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Blackstone Diversified Multi-Strategy (het ’Fonds’) wordt beheerd door Blackstone Alternative Asset Management (’BAAM’), de
grootste discretionaire beheerder in hedge funds met een trackrecord van bijna 25 jaar. Het fonds is een mix van alternatieve
strategieën en alternatievemanagers in één belegging en streeft bescherming van het vermogen alsmede vermogensgroei na.
Het fonds heeft een aantal unieke kenmerken die het voor particuliere beleggers aantrekkelijk maakt om in dit fonds juist nu
te beleggen:

• Alternatief voor zowel aandelen en obligaties door lage samenhang en beweeglijkheid
• Toegang tot strategieën en beheerders die tot op heden alleen toegankelijk waren voor institutionele beleggers
• Dagelijkse verhandelbaar in UCITS format en een aantrekkelijk kostenniveau door unieke 1-laags fondsstructuur

Wat is de beleggingsstrategie van het Blackstone Diver-
sified Multi-Strategy UCITS?

Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk - voor risico gecorrigeerd - ren-
dement door te beleggen in circa 18 onderliggende fondsmanagers in
drie wereldwijde strategieën: Aandelen, Credit en Multi-Asset. De vermo-
gensallocatie gebeurt door een scherp gedefinieerde top-down visie over
markten en strategieën, gecombineerd met een rigide bottom-up onder-
zoek naar fondsmanagers, welke voortdurend getoetst worden op risi-
cofactoren en veranderende marktomstandigheden. De doelstelling van
het fonds is om door deze spreiding over fondsmanagers en strategieën
een lage beweeglijkheid van de koers van het fonds na te streven die een
lage samenhang heeft met de beurzen en de rente. De rendementen die
worden nagestreefd dienen asymmetrisch te zijn: - Bescherming van het
vermogen in neerwaartse markten - Profiteren van een deel van de stij-
ging van markten
Belangrijkste voordelen van Blackstone Diversified
Multi-Strategy

• Doelstelling van bescherming van vermogen met kapitaalsgroei
• Lage beweeglijkheid en lage samenhang met aandelen en obliga-
ties

• Beheerd door de grootste discretionaire beheerder in hedge funds
• Toegang tot getalenteerde fondsmanagers die anders niet toegan-
kelijk zijn

• De strategie kent een indrukwekkend trackrecord vanaf 1996
• Dagelijkse verhandelbaarheid in UCITS format tegen lage kosten

Over de beheerder van het fonds

BAAM is onderdeel van Blackstone, één van ’s werelds grootste beleg-
gingsondernemingen met $545 miljard vermogen onder beheer in pri-
vate equity, onroerend goed, credit en hedge fund solutions. De onder-
neming is opgericht in 1985 door Stephen Schwarzman, ook nu nog de
huidige CEO, en Peter Peterson. BAAM biedt al meer dan 25 jaar hedge
fund oplossingen aan grote institutionele beleggers. Dat kunnen multi-
manager fondsen zijn, al dan niet maatwerk, direct toegang tot geselec-
teerde managers of een investering in de manager zelf. BAAM heeft zich
altijd onderscheiden door zich volledig te richten op de behoefte van hun
cliënten, de focus op de lange termijn en de gelijklopende belangen. Dat
laatste wordt gestaafd doordat van het beheerd vermogen in BAAM ca.
$1.8 mld van de firma en de werknemers wordt belegd op dezelfde wijze
als voor haar relaties.

Resultaat en risico tot enmet Rendement Blackstone Di-
versified Multi-Strategy UCITS

Rendement YTD 4,65%
Rendement p.j. 0,18%
Volatiteit p.j. 8,62%
Sharpe ratio1 0,02

Grootste terugval −19,29%
Risicoklasse (1 t/m 7) 3

Percentage maanden positief 62,03%
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 Blackstone Diversified Multi-Strategy UCITS

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

2014 0,10% 0,10%

2015 0,40% 1,39% 1,18% −0,48% 1,27% −0,77% 1,75% −0,67% −1,15% 0,68% 0,58% −1,05% 3,10%

2016 −2,03% −2,57% 1,22% 1,20% 0,79% −0,98% 0,89% −0,49% 0,79% 0,69% −1,66% 0,40% −1,84%

2017 1,58% 0,68% 0,58% 0,86% 0,57% −0,76% 0,76% 0,28% −0,38% 0,57% −1,32% −0,95% 2,47%

2018 0,00% −1,45% 0,20% 0,78% 0,00% −1,84% 0,69% 0,00% 1,57% −2,03% −1,08% 0,00% −3,18%

2019 1,79% 1,66% 0,29% 0,58% −0,29% 0,76% 0,38% −1,04% −0,10% −0,10% 0,00% 0,86% 4,88%

2020 0,66% 0,66% −19,29% 1,04% 0,69% 4,56% 0,76% 0,65% −0,43% −0,76% 2,39% 2,76% −8,25%

2021 0,21% 0,52% 0,10% 2,56% 0,40% 0,80% 4,65%

Voor wie is dit fonds

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Blackstone Diversified Multi-Strategy: gespreid
beleggen in alternatieve strategieën en fondsmanagers. Zie ook het kopje ’Wat is de beleggingsstrategie van Blackstone Diversified Multi-Strategy’.
Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde
het best tot zijn recht. Het fonds belegt in vele verschillende soorten activa die een diverse blootstelling zoudenmoeten bieden. Hierdoor kan het fonds
verbonden zijn met lagere risico’s en mogelijk lagere opbrengsten dan andere beleggingsfondsen. Het fonds kent een dagelijkse liquiditeit, hetgeen
beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens

Beheervergoeding 1,4% per jaar voor Class I EUR. Dit is incl kosten onderliggende fondsmanagers!
Prestatievergoeding 15,0% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
Uitgiftestructuur Open-ended
Vervolginschrijvingen e 10.000,00
AFM Goedgekeurd Ja
Valuta Euro
Beheerder Blackstone
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.
Aankoopkosten 0,00%
Verkoopkosten 0,00%
ISIN Code IE00BN8SY486
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Minimale inschrijving e 10.000,00

Eenvoudig inschrijven in Blackstone Diversified Multi-Strategy via de Beleggersgiro OAKK

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Blackstone Diversified Multi-Strategy. 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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