Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het GFH Europees Aandelen 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 het Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in het Fonds wenst te beleggen.

GFH Europees Aandelen Fonds (NL0010364428)
Dit fonds is een subfonds van het GFH Paraplufonds. Het Fonds wordt beheerd door Today’s Tomorrow B.V.

Doelstelling en beleggingsbeleid
Het GFH Europees Aandelen Fonds (“Fonds”) belegt voornamelijk in
Europese aandelen of soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt naar geografische oorsprong of de economische
sector.

Tenzij anders is overeengekomen zullen deze uitkeringen worden
herbelegd.
Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun
geld binnen tien jaar op te nemen.

Daarnaast kan het Fonds beleggen in alternatieve beleggingen,
bijvoorbeeld via andere beleggingsinstellingen. Een deel van de winst van
het Fonds wordt om fiscale redenen uitgekeerd.
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De historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van het risico- en
opbrengstprofiel, zijn mogelijkerwijs geen betrouwbare weergave van het
toekomstig risico- en opbrengstenprofiel van het Fonds. Het risico- en
opbrengstprofiel van het Fonds kan in de loop van de tijd variëren en er
wordt niet gegarandeerd dat de categorie ongewijzigd blijft.
Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Het Fonds is
geclassificeerd in categorie 5 vanwege zijn gediversifieerde blootstelling
aan rente-, krediet- en valutarisico's.
Het Fonds is onder meer onderhevig aan de volgende risico's die niet
voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen:

Marktrisico: De mate van risico van beleggen in het Fonds is onder meer
afhankelijk van de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën.
Het risico bestaat dat een hele markt of vermogenscategorie in waarde
daalt waardoor de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Het
marktrisico neemt toe indien de spreiding over financiële instrumenten,
regio’s en sectoren afneemt;
Derivatenrisico: Derivaten kunnen specifieke risico’s met zich meedragen.
De risico’s van het gebruik van derivaten hangen nauw samen met en zijn
afgeleid van de risico’s van de financiële instrumenten waar de derivaten
betrekking op hebben;
Valutarisico: De waarde van beleggingen in financiële instrumenten
kunnen worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen
waarin beleggingen verhandelbaar zijn. Valutakoersen kunnen grote
veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het
rendement op de beleggingen teniet wordt gedaan door de verandering in
de valutakoers of ook bestaat de mogelijkheid dat juist additioneel
rendement wordt gehaald door de verschillen in valuta.
Meer informatie over deze en andere risico’s verbonden aan beleggen in
het Fonds zijn opgenomen in hoofdstuk 6 en 7 van het prospectus.

Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

0%

Uitstapvergoeding

0%

Switchkosten

0,5 %

Dit is het maximale percentage dat van uw geld zou kunnen worden
ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden
uitbetaald of worden herbelegd. Eenmalig switchen in een jaar is
kosteloos.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

1,98%

Kosten die onder specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken
Prestatievergoeding

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen hoeft u minder te betalen - uw financieel adviseur kan u
hierover verder informeren.
De door u te betalen kosten zijn noodzakelijk om het Fonds te kunnen
laten functioneren en worden aangewend voor onder meer beheer,
administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie
van het Fonds. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten administratieve
handelingen kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht. Alle
voornoemde kosten beperken de potentiële groei van uw belegging.
De lopende kosten factor is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat
eindigt op 12-2015. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.
Meer informatie over de kosten, de berekeningswijze en de begroting
daarvan is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Het prospectus
is verkrijgbaar op www.gfhfunds.com/nl/gfh-paraplufonds
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De getoonde resultaten zijn na aftrek van alle kosten. Er is geen rekening
gehouden met de door u te betalen inkomstenbelasting.
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* Het Fonds is op 23 mei 2013 voor onbepaalde tijd opgericht.
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Praktische informatie
•De bewaarder van GFH Paraplufonds en daarmee van het Fonds is Stichting Circle Depositary Services;
•Het prospectus, het (half)jaarverslag, de actuele intrinsieke waarde en de overige (praktische) informatie over GFH Paraplufonds en het Fonds zijn in de
Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via www.gfhfunds.com/nl/gfh-paraplufonds; het beloningsbeleid van de beheerder is te raadplegen via
https://www.todaysgroep.nl/documenten/;
• GFH Paraplufonds en het Fonds zijn onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en worden gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het Fonds worden belast. Een belegging in het Fonds kan onderdeel uitmaken van
een fiscaal gefaciliteerde regeling, zoals ‘banksparen’. Hierbij kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de
fiscale behandeling van uw belegging in het Fonds contact op met uw fiscaal adviseur;
•Today’s Tomorrow B.V. 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.
•Een belegging in GFH Paraplufonds is alleen mogelijk via GFH Giro. Kijk voor meer informatie op www.gfhgiro.nl of neem contact op met uw adviseur.
•Instappen en uitstappen alsook switchen tussen in het prospectus aangewezen subfondsen van GFH Paraplufonds is op maandbasis mogelijk;
•Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek het Fonds. Het Fonds is een subfonds van GFH Paraplufonds. Het prospectus en andere
documentatie kunnen evenwel voor GFH Paraplufonds in haar geheel zijn opgesteld;
•GFH Paraplufonds bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van GFH Paraplufonds administratief van
elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van het Fonds dient in beginsel alleen ter voldoening van vorderingen die
voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het Fonds en de rechten van deelneming.

GFH Paraplufonds is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Today’s Tomorrow B.V. is in
Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandcsche Bank (DNB). Deze
Essentiële Beleggersinformatie is correct op 16 februari 2017.

