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.

For Tomorrow Actief Fonds Offensief (NL0010066296)
Ookwel: Today’s Actief Fonds Offensief. Dit fonds is een subfonds van het Today’s Paraplufonds.
Beheermaatschappij: Today’s Tomorrow B.V.
For Tomorrow is een handelsnaam van Today’s Tomorrow.
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Kosten
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

0,50%

Tenzij het een bedrag betreft van meer dan €100.000, dan is dit 0,0% (nihil).

Uitstapkosten

0,00%

U betaalt geen uitstapkosten als u op de vaste maandelijkse handelsdag uitstapt. U vindt hier een
actueel overzicht van de maandelijkse handelsdagen. Uitstappen op een ander moment is mogelijk
tegen de navolgende kosten: 0,30% over de transactiewaarde met een minimum van € 400,00.

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

1,45%

Prestatievergoeding

Geen

Dit is inclusief alle kosten waaronder de indirecte kosten van de beleggingen in andere collectieve
beleggingsinstellingen. Deze indirecte kosten zijn gebaseerd op de kosten van deze beleggingen in
het kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2016. Eventuele in- en uitstapvergoedingen zijn
hierin niet opgenomen, behalve wanneer in- en uitstapvergoedingen zijn betaald door het fonds bij
de aankoop of verkoop van participaties in een andere collectieve beleggingsinstelling.

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten
In het verleden behaalde resultaten bieden geen
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Praktische informatie
- Today’s Tomorrow B.V. is de beheerder van het paraplufonds.

- De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de

- Darwin Depositary Services B.V. is de bewaarder van het paraplufonds.
- Circle Investment Support B.V. is de administrateur van het

persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
- Today’s Tomorrow kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van

paraplufonds.
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verplichtingen ligt bij Stichting For Tomorrow Funds 2.
- Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een fonds van

prospectus van het subfonds en/of paraplufonds is.
- De beheerder beschikt over een vergunning voor het fonds als bedoeld
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Het fonds en de beheerder staan derhalve onder toezicht van de

- De activa en passiva van de verschillende subfondsen zijn gescheiden
d.m.v. diverse stichtingen.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 februari 2017

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB).

