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EValuation Capital Management B.V. beheert het EV Smaller Companies Fund, een ’long/short’ aandelen fonds met als belang-
rijkste kenmerken:

• Actief beheerde ’long/short’ portefeuille van beursgenoteerde bedrijven.
• Focus op Nederlandse, Belgische en Duitse small- en midcaps (tot ca. 2,5 mld. beurswaarde).
• Sterke nadruk op risicomanagement
• balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.
• Stabiel team met uitstekend trackrecord sinds 2006.

Wat is de beleggingsstrategie van EV Smaller Companies
Fund?

Het EV Smaller Companies Fund belegt in kleinere en middelgrote beurs-
genoteerde bedrijven. De aanpak die de beheerder hierbij hanteert laat
zich het best omschrijven als ’stockpicking’. De beheerder legt veel nadruk
op risicomanagement waarbij de combinatie van ’longs’ en ’shorts’ ervoor
zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat
van de markt. Echter, per saldo is de positie meestal niet neutraal, zodat
de portefeuille wel gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeur-
zen. Naast een grondige analyse van de financiele situatie van een bedrijf
worden ook ca. 200 bedrijfsbezoeken per jaar gedaan door de beheerder
wat bijdraagt aan een zorgvuldig selectieproces.
Belangrijkste voordelen van EV Smaller Companies Fund

• Behalen van absoluut rendement door middel van een long/short
belegging in Europese beursgenoteerde bedrijven

• Gedisciplineerd beleggingsproces door zeer ervaren en stabiel
team

• Weet gemiddeld voor 2/3 te profiteren van stijgende beurzen en
het verlies te beperken tot 1/3 in dalende beurzen

Over de beheerder van het fonds

Het team van EValuation is zeer ervaren en kent complementaire vaardig-
heden. De teamleden houden zelf een belang in het fonds hetgeen een
goede graadmeter is dat de belangen van de beheerder en de participa-
tiehouders parallel lopen. Charles Estourgie, Willem de Vlugt en Patrick
de Pont hebben bij elkaar ruim 50 jaar ervaring in het analyseren van Eu-
ropese aandelen voordat ze Evaluation hebben opgericht.

Resultaat en risico tot en met Rendement EV Smaller
Companies Fund

Rendement YTD 10,30%
Rendement p.j. 8,68%
Volatiteit p.j. 9,02%
Sharpe ratio1 0,96

Grootste terugval −9,22%
Risicoklasse (1 t/m 7) 4

Percentage maanden positief 54,86%
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.

OAKK Capital Partners B.V.
+31 (10) 2051260

Beurs-World Trade Center
Postbus 30007

3001 DA ROTTERDAM
E-mail info@oakk.nl
Website www.hjco.nl

mailto:info@oakk.nl
https://www.hjco.nl


Rendement EV Smaller Companies Fund

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

2009 5,12% −1,06% 1,34% 5,77% 1,09% 1,11% −0,47% 2,56% 16,33%

2010 2,63% −1,60% 5,25% 0,97% −3,54% −2,23% 2,99% −0,26% 5,16% 2,00% −0,54% 7,21% 18,93%

2011 1,42% 0,60% 0,41% 2,29% −0,72% −4,80% −0,55% −2,27% −0,97% 0,77% −0,16% −0,82% −4,87%

2012 2,55% 3,92% 2,83% −1,79% −3,00% −1,66% 1,98% −2,54% 3,65% 0,21% −0,18% 2,64% 8,58%

2013 3,40% 1,52% −0,30% −1,36% 1,78% −1,10% 3,38% 1,81% 3,03% 3,05% 1,41% 0,92% 18,87%

2014 1,50% 0,97% 0,05% −0,04% −0,21% −1,45% −4,04% −1,05% −1,41% 0,47% 2,97% 3,76% 1,30%

2015 2,08% 5,15% 3,04% 0,35% 0,74% −1,03% 2,23% −1,56% −2,27% 1,97% 2,51% 1,55% 15,53%

2016 −4,24% 0,93% 0,19% −3,08% 0,43% −1,64% 0,99% −0,37% 1,90% −0,22% −1,02% 3,74% −2,61%

2017 0,63% 1,55% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,87% 8,92%

2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 0,00% −3,64% −3,99% −1,69% −7,31%

2019 3,63% 0,29% −1,22% 2,29% −3,59% 3,82% 2,27% −2,60% 0,92% −1,75% 1,35% 3,81% 9,22%

2020 1,43% −4,91% −3,16% 10,33% 2,79% 2,31% −2,92% 0,71% −1,28% −4,37% 11,19% 3,63% 15,27%

2021 2,46% 3,21% 1,71% 2,55% 10,30%

Voor wie is EV Smaller Companies Fund geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van EV Smaller Companies Fund; long/short beleggen
in beursgenoteerde Europese bedrijven. Zie ook het kopje ’Wat is de beleggingsstrategie van EV Smaller Companies Fund. Beleggers dienen in beginsel
hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt demeerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds
belegt voornamelijk in aandelen en valt daarmee onder de risicodragende beleggingen; er kunnen behoorlijke waarde schommelingen plaatsvinden
in de intrinsieke waarde van het fonds. Deze schommelingen zullen wel minder zijn dan de aandelenbeurs zelf door de dempende werking van short-
posities als aandelenkoersen dalen. Het fonds kent eenmaandelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienenmee te nemen in hun oordeel. Het fonds
keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens

Beheervergoeding 1,8% per jaar
Prestatievergoeding 20,0% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark
Uitgiftestructuur Open-ended
AFM Goedgekeurd Ja
Valuta Euro
Beheerder EVSCF
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.
Aankoopkosten 0,25%
Verkoopkosten 0,25%
ISIN Code NL0000685261
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Minimale inschrijving e 10.000,00

Eenvoudig inschrijven in EV Smaller Companies Fund via HJCO AAA Funds

Ganaarwww.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ omeenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in EV Smaller Companies Fund. Bestaande relaties kunnen viamijn.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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