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Het OVMK Value Fund (het ’Fonds’) wordt beheerd door OVMK, een succesvolle vermogensbeheerder in ’Value Investing’. HetFonds belegt in beursgenoteerde aandelen en obligaties die substantieel ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun werke-lijke waarde. Door de portefeuille breed te spreiden wordt het risico beperkt. Het Fonds heeft als doelstelling om substantiëlevermogensgroei te behalen op langere termijn (5 tot 10 jaar). HJCO Capital Partners biedt nu de mogelijkheid om in dit aan-trekkelijke fonds te beleggen.
Wat is de beleggingsstrategie van het OVMK Value Fund?

Value Investing houdt in dat gezocht wordt naar aandelen en obligaties
van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, waarin - door inefficiën-
ties in demarkt - onderwaardering ontstaan is; de ’echte’ waarde is hoger
dan de koers? op de beurs. Het voordeel van het zoeken naar onder-
waardering in met name kleinere ondernemingen is dat ondernemingen
van deze omvang veelal niet door andere analisten gevolgd worden en
er daardoor meer misprijzingen zijn te vinden. Er zijn vier voorwaarden
waaraan voldaan moet worden: - De aandelen of obligaties zijn onder-
gewaardeerd. - Er moet sprake zijn van een ’trigger’, die de verwachting
rechtvaardigt dat de onderwaardering binnen afzienbare tijd zal verdwij-
nen, waardoor koerswinst gerealiseerd kan worden. - Jaarlijkse inkom-
sten: bron van dividend of rente uit de portefeuille. - Optimale spreiding,
niet wedden op één paard. Door het consequent toepassen van deze no-
nonsense manier van beleggen, ongeacht het economisch klimaat kun-
nen er mooie rendementen worden gerealiseerd die boven het beursge-
middelde uitsteken.
Belangrijkste voordelen van het OVMK Value Fund

• Belegging in een breed gespreide portefeuille van ondergewaar-
deerde aandelen en obligaties in vooral Nederland, UK en Hong
Kong

• Fondsbeheer door zeer ervaren en stabiel team met uitstekend
trackrecord

• Consequent toepassen van no-nonsense manier van beleggen -
kopen als een aandeel of obligatie te laag is geprijsd.

Over de beheerder van het Fonds

Het team van OVMK heeft een lange ervaring in Value Investing. Voordat
in 2009 Diane Ophorst en Reinhard van Marwijk Kooy OVMK oprichtten,
waren zij beiden werkzaam bij Veer Palthe Voûte in Gouda, evenals an-
dere teamleden zoals Mark Vermeulen en lid van de Raad van Advies van
OVMK Henk van Heijst. OVMK is opgericht als vermogensbeheerder voor
vermogende particulieren vanaf 500.000,-. De fondsen van OVMK zijn in
het leven geroepen om beleggers op efficiënte wijze te kunnen laten be-
leggen in financiële instrumenten die voor veel individuele beleggers niet
aan te houden zijn, indien een verantwoorde spreiding in een vermogens-
beheerportefeuille wordt nagestreefd. Het OVMK Value Fund wordt op
eenzelfde wijze beheerd als een individuele portefeuille bij OVMK.

Resultaat en risico tot en met Rendement van het OVMK
Value Fund

Rendement YTD 12,47%
Rendement p.j. −0,56%
Volatiteit p.j. 23,15%
Sharpe ratio1 n.v.t.
Grootste terugval −41,54%
Risicoklasse (1 t/m 7) 5

Percentage maanden positief 48,48%
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 van het OVMK Value Fund

Hieronder vindt u een tabel met resultaten vanaf 2010 van een OVMK individueel beheerportefeuille welke indicatief is voor de wijze van beleggen.
Vanaf 2015 zijn de daadwerkelijke fondsresultaten gebruikt. Let op: deze resultaten kunnen per portefeuille verschillen en er kunnen derhalve geen
rechten aan worden ontleend.

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

2018 0,29% −2,16% −4,00% −5,62% −1,25% −5,86% −17,36%

2019 4,90% 1,29% −2,32% 1,79% −3,23% 0,76% −1,18% −2,94% 2,12% −1,89% −1,20% 4,67% 2,37%

2020 −1,26% −5,33% −25,86% 12,72% 1,53% 9,17% 3,38% −1,00% −2,02% −0,92% 14,13% 5,40% 3,48%

2021 2,18% 7,07% 2,80% 12,47%

Voor wie is het OVMK Value Fund geschikt?

Beleggers dienen in beginsel hun vermogen? voor een langere periode (tenminste 5 tot 10 jaar) te willen beleggen in het Fonds, pas dan komt de
meerwaarde van ’Value Investing’ het best tot zijn recht. Het Fonds valt onder de risicodragende beleggingen; er kunnen flinke waardeschommelingen
plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het Fonds. Het Fonds kent een maandelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun
oordeel. Het Fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens

Beheervergoeding 1,2% per jaar
Prestatievergoeding 1,4% per jaar
Uitgiftestructuur Open-ended
AFM Goedgekeurd Ja
Valuta Euro
Beheerder Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.
Overige kosten Gemaximeerd op 0,45% p.j.
Aankoopkosten 0,25%
Verkoopkosten 0,25%
ISIN Code NL0011225271
Uitkeringsbeleid Gericht op kapitaalsgroei
Minimale inschrijving e 10.000,00

Eenvoudig inschrijven in OVMK Value Fund via de Beleggersgiro OAKK

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder ’Beleggersgiro’ om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in OVMK Value Fund. 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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