
Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan
deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit
fonds wenst te beleggen.

Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares
(ISIN:LU0428380124) Man AHL Trend Alternative (het 'Fonds') is een compartiment van Man Umbrella SICAV (de 'Vennootschap').

MDO Management Company S.A. is de Beheerder van de Vennootschap.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

1 Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei op middellange termijn te realiseren
door een gediversifieerde portefeuille van beleggingen te verhandelen in
overeenstemming met het AHL Diversified Programme.

1 Het Fonds streeft ernaar resultaten te behalen onafhankelijk van
traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen en daarbij waardevolle
diversificatievoordelen te bieden en het risico-rendementsprofiel van een
traditionele beleggingsportefeuille te verbeteren.

1 Om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, belegt het Fonds
hoofdzakelijk in financiële derivaten (dit zijn instrumenten waarvan de prijs
afhangt van een of meer onderliggende activa) in overeenstemming met
het AHL Diversified Programme. Het Fonds kan ook beleggen in andere
activa zoals contanten en geldmarktfondsen.

1 Het AHL Diversified Programme maakt gebruik van computergebaseerde
processen, hoofdzakelijk om trends en andere kansen te identificeren in
markten over de hele wereld, en het belegt in een gediversifieerde
portefeuille van instrumenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
futures, opties en termijncontracten, swaps en andere financiële
derivaten. Deze markten, waarin direct of indirect kan worden belegd,
bestaan onder meer uit aandelen, obligaties, valuta's, kortetermijnrente
en grondstoffen.

1 De aandelen kunnen elke Handelsdag worden gekocht en verkocht.

1 De referentievaluta van het Fonds is USD. Deze aandelenklasse luidt in
EUR. Het fonds zal financiële derivaten voor zover dat redelijk mogelijk is
gebruiken met als doel de beleggers te beschermen tegen USD/EUR-
wisselkoersschommelingen.

1 Het Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn portefeuille in contanten en/of
liquide activa houden. Alle inkomsten die het Fonds genereert, zullen
worden herbelegd om de waarde van de aandelen te verhogen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

1 De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een 'risicoloze'
belegging gaat.

1 Het risico- en opbrengstprofiel is niet gegarandeerd en kan veranderen na
verloop van tijd.

1 De historische gegevens bieden niet altijd een betrouwbare indicatie voor
de toekomst.

1 Deze aandelenklasse is ingedeeld in risicocategorie 6, omdat fondsen
van dit type strategieën hanteren die doorgaans een hoge volatiliteit
vertonen. De berekening is gebaseerd op de historische volatiliteit van de
resultaten van het Fonds. Indien er niet voldoende resultaten van het
Fonds beschikbaar zijn, is de berekening gebaseerd op ofwel de
historische volatiliteit van een relevante referentie-indicator voor de
beleggingsstrategie of de Value-at-Risk-limiet van de beheerder voor het
Fonds. Meer informatie over de Value-at-Risk vindt u in het prospectus.

De volgende risico's worden mogelijk niet volledig weerspiegeld in het
risico- en opbrengstprofiel: 

1 Het gebruik van financiële derivaten brengt extra risico's met zich mee: (i)
Financiële derivaten kunnen uiterst gevoelig zijn voor prijsschommelingen
van het actief waarop ze gebaseerd zijn; (ii) de mogelijkheid bestaat dat
een tegenpartij bij een niet op de beurs verhandeld financieel derivaat niet
voldoet aan haar betalingsverplichtingen in geval van wanbetaling; (iii) het
gebruik van financiële derivaten kan leiden tot een hoger niveau van
hefboomwerking. Deze risico's kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden.

1 Het Fonds kan posities hebben in grondstoffen waarvan de waarde
volatiel kan zijn en extra risico kan inhouden. Grondstofprijzen kunnen
ook worden beïnvloed door het heersende politieke klimaat en de
stabiliteit van de overheid in grondstofproducerende landen.

1 De liquiditeitskenmerken van niet op de beurs genoteerde beleggingen
kunnen onregelmatig zijn, en kunnen resulteren in kosten om de
belegging te liquideren die hoger uitvallen dan verwacht.

1 Opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's door de
hogere volatiliteit, lagere liquiditeit, politieke en economische instabiliteit,
marktberoering, het vereffeningsrisico en relatief zwakke reglementaire
normen.

1 De Beleggingsbeheerder van het Fonds baseert zich op kwantitatieve
handelsmodellen en gegevens die door derden zijn verstrekt. Indien
modellen of gegevens niet correct of volledig blijken te zijn, kan het Fonds
worden blootgesteld aan potentiële verliezen.

1 De valuta-afdekking die wordt gebruikt voor deze aandelenklasse is
bedoeld om het effect van bepaalde koersschommelingen te
minimaliseren, maar kan mogelijk niet geheel succesvol zijn en valuta-
afdekkingstransacties houden een tegenpartijrisico in.

1 Het Fonds is onderworpen aan normale marktschommelingen en de
risico's die gepaard gaan met beleggingen in internationale
effectenmarkten. De waarde van uw belegging en de inkomsten die
daaruit voortvloeien, kunnen dus zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt
u het oorspronkelijke belegde bedrag niet terug.

Verdere beleggingsrisico's zijn uiteengezet in de betreffende bijlage bij het
prospectus.



Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het
Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken.
Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Maximaal 5.00%

Uitstapvergoeding Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1.73%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken

Prestatievergoeding 20.00% van de totale waardestijging
boven High Water Mark. Vergoeding
die vorig jaar werd aangerekend:
0.00%

De vermelde instapvergoeding is een maximumcijfer, en het is mogelijk dat
u in sommige gevallen minder betaalt. Neemt u contact op met uw
financieel adviseur of de distributeur voor de werkelijke kosten.

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het jaar
dat is afgesloten op 31/12/2016.

Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de
prestatievergoedingen (indien van toepassing) en de
portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap-/
uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het
deelnemingsrechten in een ander compartiment koopt of verkoopt.

Voor meer details over de kosten en vergoedingen kunt u het deel 'Kosten
en vergoedingen' van het prospectus raadplegen.

In het verleden behaalde resultaten
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1 Het Fonds is erkend in 2009.
Deze aandelenklasse is geïntroduceerd op 13 oktober 2009.

1 De tabel met de in het verleden behaalde resultaten toont de jaarlijkse
resultaten, berekend in EUR, voor ieder kalenderjaar sinds de introductie.

1 De resultaten in deze tabel zijn inclusief alle kosten en vergoedingen, met
uitsluiting van eventuele instapvergoedingen, en tonen de procentuele
veranderingen van jaar tot jaar in de waarde van het Fonds.

1 Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen
betrouwbare aanwijzing of richtlijn voor resultaten in de toekomst vormen.

N.B. De resultaten in de periode 2010-2013 zijn bereikt toen het Fonds
andere doelstellingen en een ander beleggingsbeleid had.

Praktische informatie

1 Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft één
aandelenklasse van een compartiment van de Vennootschap. De activa
en verplichtingen van elk compartiment worden bewaard door Citibank
Europe plc (Luxembourg Branch). Zij zijn wettelijk gescheiden van de
activa van de andere compartimenten van de Vennootschap.

1 Nadere informatie over het Fonds vindt u in het prospectus, dat wordt
opgesteld in een officiële taal van de rechtsgebieden waarin het Fonds
geregistreerd is voor verkoop. Het prospectus is samen met de recentste
financiële rekeningen, informatie over andere aandelenklassen en de
recentste aandelenprijzen kosteloos beschikbaar op www.man.com.

1 Het Fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving in Luxemburg, wat
een impact kan hebben op uw persoonlijke belastingpositie als belegger
in het Fonds.

1 MDO Management Company S.A. kan enkel aansprakelijk worden
gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende
delen van het prospectus van het Fonds is.

1 U kunt aandelen in het Fonds niet laten omzetten in aandelen van een
ander compartiment. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

1 Meer informatie over MDO Management Company S.A.
Vergoedingenbeleid kunt u vinden op
http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy, waaronder: (a) een
beschrijving over hoe vergoedingen en uitkeringen worden berekend; en
(b) de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het
toekennen van vergoedingen en uitkeringen. Een papieren exemplaar van
deze informatie kan kosteloos worden verkregen bij MDO Management
Company S.A., op het adres 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.

Aan dit Fonds en MDO Management Company S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10/02/2017.


