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Informatie Man GLG Global/European Equity 
Alternative UCITS  

Datum document: februari 2017 

 
GLG Global resp European Equity Alternative streven naar een positief rendement door te beleggen in aandelen en 
aandelengerelateerde instrumenten waarbij de Global variant wereldwijd belegt en de European variant de focus 
meer op Europa heeft. De fondsen kennen de volgende kenmerken: 
 

 Beheerd door een multi-disciplinair team onder leiding van Pierre Lagrange; 

 Het fonds streeft ernaar om geheel marktneutraal te zijn, geen blootstelling naar aandelenmarkten; 

 Sinds 2000 is de kernvaardigheid van het team ‘stockpicking’. 
 

Het beleggingsdoel van GLG Global /European Equity Alternative (het 
‘Fonds’) is om beleggers positieve resultaten te bieden door middel van 
beleggingen in aandelen. Het Fonds houdt een zeer gediversifieerde, 
marktneutrale, long-short aandelenstrategie aan en maakt gebruik van 
bedrijfsspecifieke analytische ideeën van een breed georiënteerd team 
gedreven door fundamentele analyses. 
 

Belangrijkste voordelen van Man GLG Global/European Equity 
Alternative 
  

 Doelstelling van kapitaalsgroei en kapitaalsbehoud door de cyclus 
heen. 

 Zeer ervaren en multidisciplinair team onder leiding van Pierre 
Lagrange, Simon Savage en Neil Mason. 

 Expliciete marktneutrale doelstelling waardoor blootstelling naar 
aandelenmarkten minimaal is. 

 Beleggingsstrategie gebaseerd op het GLG European Long Short 
Fund dat sinds 2000 bestaat. 

 Dagelijkse verhandelbaarheid in UCITS format. 
 

Wat is de beleggingsstrategie van Man GLG Global/European 
Equity  
Het Fonds streeft naar een positief rendement door te beleggen in aandelen 
en aandelengerelateerde instrumenten die wereldwijd worden genoteerd. 
Het Fonds kan meer dan 20% beleggen in opkomende markten. 
 
Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, inclusief, maar niet 
beperkt tot, valuta’s, schuld en rentevoeten, en andere fondsen. Het Fonds 
kan de verhouding in contanten en andere liquide activa verhogen in tijden 
van marktberoering. 
 
Het Fonds hanteert een ‘long-shortstrategie’ waarbij het naast het kopen en 
houden van activa in ruime mate gebruik kan maken van financiële 
derivaten (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een 
of meer onderliggende activa) om zijn beleggingsdoelstellingen te 
verwezenlijken of om shortposities te nemen waarbij het Fonds kan 
profiteren van een waardedaling van het onderliggende actief. 
 
Het is mogelijk dat het Fonds via financiële derivaten een marktpositie 
verkrijgt die groter is dan de waarde van de activa van het Fonds 
(hefboomwerking). Het uitgebreide gebruik van financiële derivaten en het 
feit dat financiële derivaten mogelijk slechts een geringe vooruitbetaling 
vereisen, kunnen inhouden dat het Fonds een aanzienlijk deel van zijn 
vermogen in bankdeposito’s en andere geldmarkteffecten moet houden. 

Over de beheerder van het fonds 
GLG Partners is één van de grootste Europese hedge fund managers en 
heeft sinds 1996 een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. GLG 
is mede opgericht door Pierre Lagrange die ook het GLG Global/ 
European Equity Alternative team leidt, samen met Simon Savage en Neil 
Mason. Deze drie zeer ervaren beheerders hebben gezamenlijke 
verantwoordelijkheid over de verschillende portfoliomanagers van het 
fonds, het risicomanagement en hedging. Hun primaire doel is ervoor te 
zorgen dat het risico van het fonds geconcentreerd is bij de 
portfoliomanager die zijn of haar vaardigheid het beste kan benutten. 
 

Resultaat en risico per januari 2017 
 

Totaal rendement 15,86% 
Rendement p.j. 2,67% 
Rendement YTD 1,20% 
Volatiliteit p.j. 4,87% 
Sharpe ratio 0,53 
Grootste terugval -10,39% 
Risicoklasse (1 tm 7) 5 
Correlatie met aandelen (MSCI World) 0,12 

 

Het rendement van Man GLG European Equity Alternative 
Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van Man GLG European 
Equity Alternative sinds de oprichting in t/m januari 2017: 
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Hieronder vindt u de netto rendementen per maand van het fonds GLG European Equity Alternative dat sinds juli 2011 bestaat. 

 
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec YTD 

2011       -0,70% 0,95% -0,24% 2,31% 0,32% -0,75% 1,87% 

2012 4,22% 2,01% 1,40% 0,56% -1,06% -1,78% -0,42% -0,24% 1,45% 0,96% -0,31% -0,63% 6,19% 

2013 1,17% 0,56% 0,73% 0,14% 0,68% 1,59% 1,25% 0,83% 0,25% -1,60% 0,16% 1,29% 7,24% 

2014 1,43% 1,61% -3,55% -4,35% -0,57% -0,28% -0,97% -0,30% 1,22% -1,98% 0,70% 0,78% -6,27% 

2015 2,55% 0,35% 1,85% 0,43% -0,58% 0,05% -0,42% 0,63% -1,31% 1,14% 1,04% 1,03% 6,92% 

2016 -0,80% 0,11% -1,92% -0,41% 0,76% -3,17% -0,05% 1,93% 1,45% 0,32% -0,77% 0,46% -2,18% 

2017 1,88% -1,43% -0,61% -0,11% 0,03% 1,13% 1,69% 1,45% 0,05% 0,93% 0,77% -0,02% 5,86% 

2018 2,20% -0,35%            

Voor wie is Man GLG Global/ European Equity Alternative geschikt? 

Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Man GLG Global/European Equity Alternative; 
long/short beleggen in beursgenoteerde vooral Europese bedrijven. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie Man GLG Global/European Equity 
Alternative’. 
 
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 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 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    
Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,-  

Inschrijven  Dagelijks (voor 12.00 uur 1 werkdag voorafgaand aan de handelsdag) 

Waardering  Dagelijks  

Verkopen  Dagelijks (voor 13.00 uur 5 werkdagen voorafgaand aan de handelsdag) 

Beleggingsbeheerder  GLG Partners 

Valuta klassen  EUR/USD 

Beheervergoeding  2,0% per jaar  

Prestatievergoeding  20% van de gerealiseerde stijging boven highwatermark 

Distributievergoeding  0% 

Aankoopkosten 0% 

Verkoopkosten 0% 

Fondsstructuur  UCITS 

Uitgifte structuur  Open-end 

Geregistreerd in  Ierland  

AFM goedgekeurd Ja 

Uitkeringsbeleid  Gericht op kapitaalsgroei 

ISIN code  IE00B5429P46 - GLG European Equity Alternative -EUR 

 IE00BD616X26- GLG Global Equity Alternative - EUR 

 
Eenvoudig inschrijven in Man GLG European Equity Alternative 
via de Beleggersgiro HJCO 
 
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder Beleggersgiro om eenvoudig, 
veilig en voordelig te beleggen in Man GLG European Equit 
Alternative. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun 
aankooporder direct doorgeven.  
 
U kunt ook contact met ons opnemen via de hiernaast 
genoemde contactgegevens. 
 

 
Contactgegevens 
 
HJCO Capital Partners B.V. 
Beurs-World Trade Center 
Postbus 30007 
3001 DA ROTTERDAM 
Tel.: +31 (10) 2051260 
Email: info@hjco.nl 
www.hjco.nl  
 
HJCO Capital Partners is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Disclaimer  
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. HJCO 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.  
 

http://www.hjco.nl/
https://mijn.hjco.nl/inloggen
mailto:info@hjco.nl
http://www.hjco.nl/

