Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Today’s Neutraal Balans 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 Neutraal Balans Fonds (NL0010420956)
Ook wel: Today’s Neutraal Balans Fonds (voorheen Fonds Voortgang). Dit fonds is een sub fonds van het Today’s Paraplufonds.
Beheermaatschappij: Today’s Tomorrow B.V.
For Tomorrow is een handelsnaam van Today’s Tomorrow B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Het Today’s Neutraal Balans fonds heeft als

den uitgedrukt in Euro. Risico’s worden in het

te. De beheerder mag voor de invulling van de

doel om vermogensgroei van gemiddeld 4% tot

beleggingsproces gespreid en actief gemana-

beleggingen gebruik maken van verschillende

8% per jaar na kosten te behalen op de middel-

ged. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere

beleggingsinstrumenten, te weten: individuele

lange termijn van minimaal vier jaar. Vier jaar

strategieën en diverse beleggingsinstrumen-

aandelen en obligaties, cash, geldmarktfond-

is tevens de minimaal aanbevolen beleggings-

ten. De beheerder past hierbij voornamelijk

sen, obligatiefondsen, actieve en passieve

horizon. Deze doelstelling wordt nagestreefd

waarderings- en sentimentsanalyse toe. Meer

aandelenfondsen, ETF’s, derivaten (zoals op-

door wereldwijd op een zeer gespreide en ge-

informatie over hoe hier mee waarde kan wor-

ties), vastgoedaandelen en -fondsen, alterna-

balanceerde wijze in meerdere vermogenscate-

den toegevoegd aan de portefeuille en over het

tieve beleggingen, private equity, grondstoffen

gorieën te beleggen met een neutraal risico-

trackrecord kunt u vinden op de website van de

en valuta. Er is geen verplichting om valutapo-

profiel. Het Today’s Neutraal Balans fonds is

beheerder: www.fortomorrow.nl.

sities af te dekken, maar dit zal veelal wel ge-

een mix fonds dat probeert zijn benchmark

beuren naar de basisvaluta van het fonds, de

(vergelijkingsmaatstaf) bij te houden of te ver-

De beheerder maakt onderscheid in vier beleg-

Euro. Er mag uitsluitend belegd worden in in-

slaan. De benchmark van het fonds bestaat uit

gingscategorieën oplopend in risico. Afhanke-

strumenten genoteerd aan gereguleerde beur-

50% MSCI World Total Return index voor aan-

lijk van de beleggingsvisie van de beheerder

zen in Noord Amerika waaronder Canada, Euro-

delen beleggingen en 50% Barclays Euro Ag-

kan hiervan worden afgeweken binnen een in

pa, Japan, Australië, Zuid-Korea, Hong Kong en

gregate index voor obligatie beleggingen, bei-

de nadere beschrijving opgenomen bandbreed-

Singapore.

Risico- en Opbrengstprofiel
blijft; deze kan na verloop van tijd variëren. De

beïnvloed door de algemene situatie van de we-

laagste categorie betekent niet dat er sprake is

reldeconomie en de economische situatie en poli-

van een risicoloze belegging. De specifieke risico

tieke omstandigheden in de betrokken landen.

categorie waartoe dit fonds behoort is gebaseerd

Het verwachte kredietrisico (de kans dat de te-

op de kenmerken van het product gedurende de

genpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van

meetperiode. Het marktrisico wordt gezien als

de onderliggende beleggingen is gematigd. Wis-

hoog; zij houdt rekening met in het verleden be-

selkoersschommelingen kunnen de resultaten van

haalde resultaten en potentiële ontwikkelingen

het fonds beïnvloeden. Het liquiditeitsrisco van

van de financiële markten en is mede verbonden

het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquidi-

aan de financiële instrumenten die worden ge-

teitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde

bruikt. De waarde van financiële instrumenten

onderliggende belegging in bepaalde marktom-

De historische gegevens, zoals gebruikt voor het

wordt beïnvloed door uiteenlopende factoren.

standigheden moeilijk te verkopen is, waardoor

berekenen van deze indicator, vormen mogelijk

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de

het lastig kan zijn om uw beleggingen in het

geen betrouwbare indicatie voor het toekomstig

ontwikkeling van de financiële markten, de eco-

fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquide-

risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden ge-

nomische ontwikkeling van de emittenten van fi-

ren. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbeleg-

garandeerd dat de risico indicator ongewijzigd

nanciële instrumenten, die op hun beurt worden

ging wordt geen enkele garantie verstrekt.

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/of 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

1,39%

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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garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de
performance over het verleden is rekening gehouden
met de lopende kosten. Daarnaast is rekening
gehouden met de eenmalige instapvergoeding.
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* Vanaf 30 oktober 2014
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Valuta: EUR

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.

een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of

- Het juridisch eigendom van de activa en het aangaan van

niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het

verplichtingen ligt bij Stichting For Tomorrow Funds.
- 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

een paraplufonds. Het prospectus, deelprospectussen en periodieke

in artikel 2:65 lid 1 sub A van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

verslagen hebben betrekking op het paraplufonds dan wel subfonds.

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).

