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Informatie Monolith NV  Datum document: februari 2017 
 
Monolith is opgericht in 2006 en investeert in ondergewaardeerde West-Europese smallcaps met een groot 
onbenut potentieel. Het smallcapsegment biedt relatief veel investeringsmogelijkheden, omdat dit segment 
minder wordt gevolgd door (grotere) financiële instellingen. Om de verborgen waarde van de ondernemingen in 
portefeuille te ontsluiten, werkt Monolith samen met het management en aandeelhouders. Veelal leidt dit tot een 
‘corporate event’. De investeringsstrategie van Monolith is te kenmerken als ‘private equity in public markets’. 
 
Het team van Monolith wordt geleid door Daan van Vlaardingen. Hij is een 
zeer ervaren en succesvolle vermogensbeheerder in vooral small- en 
midcaps. Monolith heeft in de afgelopen 9 jaar een significante 
‘outperformance’ van 6% op jaarbasis ten opzichte van de AEX en 
smallcapindices gerealiseerd. Monolith is dan ook door gezaghebbende 
financieel publicisten als Citywire en Morningstar op verschillende 
momenten uitgeroepen tot het best presterende fonds over perioden van 3 
en 5 jaar. 
 

Belangrijkste voordelen van Monolith  
• Belegging in ondergewaardeerde Europese smallcaps met als doel 

deze onderwaardering actief te ontsluiten; 
• Fondsbeheer door zeer ervaren en stabiel team; 
• Door de focus en de actieve investeringsstrategie in staat om een 

aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement te behalen. 
 

Wat is de beleggingsstrategie van Monolith? 
Monolith hanteert een ‘value with a catalyst’-benadering en investeert 
vooral in ondergewaardeerde ondernemingen waarbij vooraf duidelijk 
aanwijsbare katalysatoren zijn te definiëren die de verwachting 
rechtvaardigen dat de onderwaardering van die ondernemingen binnen 
een overzienbare termijn zal kunnen verdwijnen.  
 
De strategie van Monolith volgt een universum van circa 350 Europese 
beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van maximaal 
€ 200 miljoen. Na een zeer grondig selectieproces komt Monolith tot een 
shortlist van circa 15 ondernemingen, waarin het fonds op het juiste 
moment een belang neemt dat groot genoeg is om bij de belangrijke 
aandeelhouders te behoren om zo invloed te kunnen uitoefenen om de 
onderwaardering te ontsluiten. 
 

Hoe ontsluit Monolith deze onderwaardering?  
Het selectieproces leidt tot een portefeuille van maximaal 10 
ondernemingen. Monolith initieert dan wel ondersteunt (via haar netwerk) 
en monitort de noodzakelijke veranderingen die veelal gepaard gaan met 
´corporate events´ zoals herstructureringen, turnarounds, fusies en/of 
overnames die het proces van waarde-ontsluiting versnellen. Doorgaans 
wordt goed samengewerkt met het management van de onderneming, 
maar waar nodig wordt geïntervenieerd al dan niet in samenwerking met 
andere aandeelhouders. Monolith desinvesteert als de belangrijkste 
veranderingen zijn doorgevoerd en het effect daarvan zichtbaar is 
geworden in de beurskoers. 
 
Monolith heeft daardoor een duidelijk ander profiel dan de meeste long-
only aandelenfondsen. Het fonds is sterk geconcentreerd en het rendement 
heeft relatief weinig samenhang met aandelenindices. Echter, door de long-
only benadering is het te verwachten dat in dalende beurzen ook Monolith 
negatieve rendementen zal genereren. 
 
Hieronder vindt u de portefeuille van Monolith per januari 2017. Zoals te 
zien bestond de portefeuille uit 7 ondernemingen met ieder een belang van 
minimaal 5%. 
 
 
 
 

Naar geografie  Top holdings 

Nederland 50% 
Amsterdam 

Commodities N.V. 

Duitsland 50% 
 

Schaltbau Holding AG 
Dr. Hoenle AG 

 

Over de beheerder van het fonds 
Het team van Monolith heeft een lange ervaring in deze 
beleggingsstrategie en is multidisciplinair. De teamleden houden een 
significant belang (>5%) in het fonds hetgeen een goede graadmeter is dat 
de belangen van de beheerder en de participatiehouders parallel lopen. 
Het team heeft veel ervaring in deze specifieke strategie. Voordat Daan 
van Vlaardingen in 2006 Monolith oprichtte was hij bij Kempen o.a. 
eindverantwoordelijk voor het Hidden Value Fund, ook een fonds met een 
activistische aanpak welke, evenals Monolith, een 5-sterren notering 
kreeg van Morningstar. Deze notering betekent dat het betreffende fonds 
behoort tot de top 10% in de categorie waartoe het fonds behoort. 
 

Resultaat en risico per januari 2017 
 

Totaal rendement 154,9% 
Rendement p.j. 9,6% 
Rendement YTD 3,3% 
Volatiliteit p.j. 16,7% 
Sharpe ratio 0,53 
Grootste terugval -49,0% 
Risicoklasse (1 tm 7) 5 
Correlatie met aandelen (MSCI World) 0,64 

 

Het rendement van Monolith 
Hieronder vindt u de rendementskarakteristieken van Monolith ten 
opzichte van de AEX en andere referentie-indices sinds de oprichting in 
november 2006 t/m januari 2017 (in %): 
 

Rendement Januari 2016 Cumulatief5 AR 

Monolith N.V. 3,3% -3,0% 154,9% 9,6% 

Nederlandse Large Caps1 -1,3% 13,6% 39,1% 3,3% 

Nederlandse Small Caps2 1,7% 7,5% 62,2% 4,8% 

Europese Large Caps2 -1,0% 0,6% 14,5% 1,3% 

Europese Small Caps3 1,2% 2,8% 76,9% 5,7% 

 
1 AEX Total Return;  
2 GPR Dutch Smallcap Index;  
3 DJ Stoxx50 Total Return;  
4 HSBC European Smaller Companies Index Total Return;  
5 sinds start op 1 november 2006 

 
 
 
 
 
 
  



    

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn 

dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. 

 

 
 
 
 

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

2006 
          

1,28% 1,99% 3,30% 
2007 4,88% 4,52% 2,37% 1,66% 3,11% -0,28% -0,36% 1,38% -1,80% -3,06% -2,33% 1,88% -4,32% 
2008 -12,03% 10,47% 1,92% 1,81% 3,37% -9,85% -3,82% 1,13% -7,51% -18,86% -7,97% -7,22% -41,43% 
2009 0,18% -8,20% 2,37% 11,05% 3,49% -4,25% 5,69% 11,73% 13,44% 3,10% 10,85% 10,98% 75,99% 
2010 -0,57% -1,68% 2,26% 3,25% -0,29% 2,20% 3,60% -2,57% 5,12% 0,93% 13,18% 3,58% 32,05% 
2011 -2,75% 3,83% 2,57% 0,27% 2,07% -3,38% -3,82% -3,10% -7,06% 4,76% -4,09% 1,81% -9,26% 
2012 2,23% 11,09% -0,69% 1,72% -5,09% -1,42% 0,10% -0,45% 4,99% 0,20% 3,15% 4,14% 20,88% 
2013 2,59% 1,16% -0,24% 5,50% -4,85% -2,38% 2,43% 1,08% 7,52% 5,13% 0,71% 1,54% 21,41% 
2014 0,21% 2,83% -0,59% 3,54% 3,28% 0,01% -2,83% -1,58% 2,22% -2,00% -1,32% 0,83% 4,41% 
2015 6,75% 5,82% 1,26% 1,48% -1,23% -2,88% 6,73% -4,91% -4,57% 5,60% 0,84% 0,95% 15,92% 
2016 -3,14% -1,08% 2,72% 0,46% 1,07% -1,73% 1,87% 0,70% -4,57% -3,31% 1,55% 2,79% -2,97% 
2017 3,31% 4,39% 3,28% 6,75% 3,35% 2,08% -2,48% -3,31% -1,40% 0,76% 3,20% 2,30% 24,08% 
2018 3,02% -3,38%            

 

Voor wie is Monolith geschikt? 
Het fonds is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Monolith, welke zich het beste laat kwalificeren als 
‘ondernemend’ investeren. Zie ook het kopje ‘Wat is de beleggingsstrategie van Monolith’. 
  
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 flinke 
waardeschommelingen plaatsvinden in de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kent ook een beperkte liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen 
mee te nemen in hun oordeel. Het fonds keert eventueel dividend uit, maar is vooral gericht op kapitaalsgroei. 
 

Kerngegevens   
Minimale inschrijving via HJCO Capital Partners EUR 10.000,- (normaal EUR 25.000,-) 

Inschrijven  Maandelijks  

Waardering  Maandelijks  

Verkopen  Maandelijks met 60 dagen opzegtermijn (zie www.monolith.nl) 

Beleggingsbeheerder  Monolith Investment Management B.V. 

Valuta klassen  EUR 

Beheervergoeding  1,5% per jaar  

Prestatievergoeding  20% van de gerealiseerde stijging boven een hurdle van 2% op driemaandsbasis en een highwatermark van 3 jaar 

Distributievergoeding  0% 

Aankoopkosten 2% ten gunste van het fonds en Monolith Investment Management BV 

Verkoopkosten 1,5% binnen 18 maanden . 3% na 18 maanden 

Fondsstructuur  Naamloze Vennootschap 

Uitgifte structuur  Open-end 

Geregistreerd in  Nederland  

AFM goedgekeurd Ja 

Uitkeringsbeleid  Eventueel dividend , vooral gericht op kapitaalsgroei 

ISIN code  NL0009551027  

 
Eenvoudig inschrijven in Monolith via de 
Beleggersgiro HJCO 
 
Ga naar www.hjco.nl en kijk onder Beleggersgiro om eenvoudig, veilig en 
voordelig te beleggen in Monolith. Bestaande relaties kunnen via 
www.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/
http://www.mijn.hjco.nl/
mailto:info@hjco.nl
http://www.hjco.nl/

