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1.

Belangrijke informatie

Personen die geïnteresseerd zijn in deelname in (een van de Subfondsen van) het TODAY’S
Paraplufonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn
verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te
nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus. Voor elk Subfonds van het TODAY’S Paraplufonds
is een document Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het Subfonds, de
kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico, vraag hierom en lees dit voordat u het product koopt.
Niemand is namens (de Beheerder van) het TODAY’S Paraplufonds gemachtigd informatie te
verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien
zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke
informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd
door (de Beheerder van) het TODAY’S Paraplufonds.
Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument anders dan
de aangeboden Participaties.
Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument, of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument, noch een
aanbod van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot
koop van enig financieel instrument aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de
aldaar geldende regelgeving niet geoorloofd is.
De Beheerder beschikt over een vergunning om in Nederland de Participaties aan te bieden aan het
publiek of de verkoop daarvan op andere wijze actief te bevorderen. De aanbieding en/of verkoop
van Participaties en ook de verspreiding van dit Prospectus kunnen in andere rechtsgebieden – in het
bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika en Canada – aan juridische beperkingen onderworpen
zijn. Personen die inwoner zijn van de Verenigde Staten van Amerika zijn uitgesloten van deelname
aan het Today’s Paraplufonds. Een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus wordt gevraagd van
dergelijke beperkingen kennis te nemen en zich daaraan te houden. De Beheerder aanvaardt geen
enkele juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van een dergelijke beperking,
ongeacht of het een potentiële koper van Participaties betreft of niet.
Personen die geïnteresseerd zijn in deelname in (een van de Subfondsen van) het TODAY’S
Paraplufonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat zij een eigen verantwoordelijkheid
hebben om fiscaal en juridisch advies in te winnen over de gevolgen van deelname in (een van
de Subfondsen van) het TODAY’S Paraplufonds voor hun eigen situatie.
Het TODAY’S Paraplufonds zal op 15 november 2018 tot vereffening overgaan. De deelnemers
zullen overgaan op het Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen fondsen van Wijs & Van
Oostveen. Vergelijk www.fortomorrow.nl/nieuws/persbericht-beleggingen-in-fondsen-vantoday-s-tomorrow-naar-wijs-van-oostveen/ en www.wijsfundmanagement.nl.
Op het Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Deze versie van het Prospectus is van
kracht per 15 november 2018.
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Definities
De volgende termen, die in het Prospectus een hoofdletter bevatten, zullen de volgende
betekenis hebben:

Administrateur: Circle Investment Support Services B.V.;
AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten;
AIFMD: richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen;
AIFMD Regels: de regels die volgen uit richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen, Level II Verordening 231/2013 van de Europese Commissie, de
implementatie van deze regels in de Wft en enige andere verbindende (Europese) regel die in
dit verband is opgesteld door een relevante toezichthouder of autoriteit;
Beheerder: TODAY’S Tomorrow B.V., opgericht 8 juni 2010 te Amsterdam voor onbepaalde
tijd, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, K.v.K ingeschreven onder
nummer: 50149032; AIFM vergunning houdend onder nummer: 15000868
Bewaarder: de bewaarder van de activa van Today’s Paraplufonds als bedoeld in artikel 4:37f
Wft, zijnde Darwin Depositary Services B.V., opgericht 29 januari 2014 te Amsterdam voor
onbepaalde tijd, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, K.v.K ingeschreven
onder nummer: 59855622,
Bewaardersovereenkomst: de overeenkomst inzake beheer en bewaring van het TODAY’s
Paraplufonds zoals deze van tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger tijd
mochten worden aangebracht;
BGfo: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals dit van tijd tot tijd
geldt, of de hiervoor in de plaats tredende regeling;
Bijlage: een bijlage bij dit Prospectus;
Custodian: Interactive Brokers LLC, een 100% dochtermaatschappij van Interactive Brokers
Group inc.en BinckBank N.V. via haar 100% dochtermaatschappij Bewaarbedrijf BinckBank
B.V., de financiële instellingen waar de activa van de Subfondsen van het Today’s
Paraplufonds op grond van uitbesteding door de Bewaarder (Darwin Depositary Services) aan
de Custodian worden bewaard.;
DNB: de Nederlandsche Bank;
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ETF: Exchange Traded Fund, indexvolgend fonds waarin aan de beurs belegd kan worden
teneinde blootstelling aan de koersontwikkeling van de effecten in de betreffende index te
verwerven;
Externe Beleggingsinstelling: een niet aan de Beheerder, Juridisch Eigenaar, Bewaarder of
Today’s Paraplufonds gelieerde beleggingsinstelling, zijnde een beleggingsmaatschappij of
beleggingsfonds;
Fondsvergadering: vergadering van Participanten van het TODAY’S Paraplufonds;
Fondsvermogen: het vermogen van het TODAY’S Paraplufonds;
Fondsvoorwaarden: de voorwaarden van het TODAY’S Paraplufonds die de juridische basis
vormen voor de civielrechtelijke structuur van een fonds voor gemene rekening, zoals deze van
tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten worden aangebracht;
Fondswaarden: de beleggingen van het TODAY’S Paraplufonds, met inbegrip van alle liquide
middelen behorend tot het Fondsvermogen van het TODAY’S Paraplufonds; een en ander –
tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijk wordt gegeven – ongeacht de onderverdeling in
Subfondsen;
Fractie: fractie van een participatie, uitgedrukt in twee decimalen;
Handelsdag: elke dag waarop uitgifte en inkoop van Participaties in een Subfonds plaatsvindt.
De Handelsdagen kunnen per Subfonds verschillend zijn en worden voor ieder Subfonds
weergegeven in de Nadere Beschrijving. Om als Handelsdag te kunnen worden aangemerkt
geldt voor alle Subfondsen in ieder geval dat (i) de Beheerder geopend is (ii) Euronext
Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (doen) verrichten van
transacties in financiële instrumenten en (iii) de voor één of meer Subfondsen van het
TODAY’S Paraplufonds relevante (beheerders van) beleggingsinstellingen, beurzen en banken
in het buitenland geopend zijn voor het (doen) verrichten van transacties. De Beheerder is
iedere werkdag geopend, behoudens voor zover het een nationaal erkende feestdag betreft;
Inschrijfformulier: het door de Beheerder vastgestelde inschrijfformulier voor aanvraag van
een TODAY’S Tomorrow Participatietool en voor deelname in het TODAY’S Paraplufonds;
Juridisch Eigenaar: als juridisch eigenaar van de activa van de Subfondsen, met uitzondering
van het F.T. Actief Offensief Fonds en F.T. Continu Click Fonds, treedt op Stichting For
Tomorrow Funds. De Stichting is opgericht op 8 september 2014, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken onder nummer 61409669. Het vermogen van F.T. Actief Offensief Fonds zal
worden aangehouden in Stichting For Tomorrow Funds II (KvK 62702637) en het vermogen van
F.T. Continu Click Fonds in Stichting For Tomorrow funds III (KvK 62738003). De vermogens van
de andere Subfondsen worden, zoals aangegeven, aangehouden in de Stichting For Tomorrow
Funds.
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Nadere Beschrijving: de nadere beschrijving van een Subfonds die voorafgaand aan de
introductie van een Subfonds door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar voor het betreffende
Subfonds wordt vastgesteld;
NAV: Net Asset Value, de intrinsieke waarde van de Participaties van een Subfonds;
Participant: iedere houder van één of meer Participaties die deelneemt in het vermogen van
een of meerdere Subfonds(en);
Participatie: de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot een Subfonds is
verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden en Fracties;
Personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 BW, een vennootschap
onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, een commanditaire
vennootschap als bedoeld in artikel 19 Wetboek van Koophandel ;
Prime Broker: Interactive Brokers LLC en BinckBank N.V. ;
Prospectus: het prospectus van het TODAY’S Paraplufonds inclusief de Bijlagen, zoals van tijd
tot tijd gewijzigd of aangevuld;
Subfonds: een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het TODAY’S
Paraplufonds;
Subfondsrekening: een rekening aangehouden door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van
een Subfonds;
TODAY’S Paraplufonds: het TODAY’S Paraplufonds, een fonds voor gemene rekening naar
Nederlands recht;
TODAY’S Tomorrow Participatietool: een programma waarbij Participanten online hun
gerechtigdheid tot een Subfonds kunnen inzien;
Toezichthouder: AFM (Autoriteit Financiële Markten) en/of DNB (De Nederlandsche Bank)
Uitvoeringsverordening: Gedelegeerde Verordening (EU) no 231/2013 van de Europese
Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD

Website: de website van de Beheerder, zijnde www.fortomorrow.nl
Wet Vpb: Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
Wft: de Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of de daarvoor in de
plaats tredende wettelijke regeling;
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Algemene gegevens en structuur
3.1

TODAY’S Paraplufonds

Algemeen
Het TODAY’S Paraplufonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft en is aangegaan voor
onbepaalde tijd op 10 december 2011. Het TODAY’S Paraplufonds heeft
geen
rechtspersoonlijkheid en is derhalve geen drager van rechten en verplichtingen. Het TODAY’S
Paraplufonds is een fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet Vpb, dat kan worden
beschouwd als een niet nader te kwalificeren overeenkomst van eigen aard tussen de
Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten. In de Fondsvoorwaarden wordt de
rechtsverhouding geregeld tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten. De
Fondsvoorwaarden maken als Bijlage III deel uit van dit Prospectus. Het TODAY’S Paraplufonds
houdt adres ten kantore van de Beheerder en is niet beursgenoteerd.

Kwalificatierisico fonds voor gemene rekening
In de literatuur en jurisprudentie zijn fondsen voor gemene rekening enkele malen als
personenvennootschap aangemerkt. De kwalificatie als personenvennootschap heeft onder
meer gevolgen voor de toepasselijkheid van de wettelijke regels met betrekking tot
personenvennootschappen, in het bijzonder de wettelijke regels met betrekking tot
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Met het oog op dit kwalificatierisico bepalen
de Fondsvoorwaarden dat het TODAY’S Paraplufonds geen Personenvennootschap vormt.
Tevens bepalen de Fondsvoorwaarden dat het accepteren van de Fondsvoorwaarden, het
invullen van het Inschrijfformulier en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, geen rechten
en verplichtingen doen ontstaan tussen de Participanten onderling.

Paraplustructuur
Het TODAY’S Paraplufonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil
zeggen dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen, waarin afzonderlijk kan
worden belegd.
Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en
kostenstructuur. Per Subfonds wordt de NAV bepaald. De NAV van een Participatie in een
Subfonds geeft het evenredige deel weer in het netto Fondsvermogen van het desbetreffende
Subfonds. Voor elk Subfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle
aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord.
Deze administratieve vermogensscheiding brengt geen juridische vermogensscheiding met
zich. In juridisch opzicht blijven de vermogens van de Subfondsen onderdeel uitmaken van het
vermogen van het TODAY’S Paraplufonds zoals gehouden door de Juridisch Eigenaar.
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Subfondsen

De volgende Subfondsen zijn onderdeel van het TODAY’S Paraplufonds:
For Tomorrow (F.T.) Tracker Fonds Zeer Defensief
For Tomorrow (F.T.) Actief Fonds Offensief
For Tomorrow (F.T.) Wereldwijd Beleggen Fonds
For Tomorrow (F.T.) Continu Click Fonds
For Tomorrow (F.T.) Neutraal Balans Fonds

De hiervoor weergegeven Subfondsen hebben eveneens de status van een fonds voor gemene
rekening en zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. In de Subfondsen vinden de feitelijke
beleggingen plaats. Er kunnen nieuwe Subfondsen worden geïntroduceerd. Voorafgaand aan
de introductie van een Subfonds stellen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar een
zogenaamde Nadere Beschrijving vast. In deze Nadere Beschrijving worden onder meer het
beleggingsbeleid, het risicoprofiel, de kostenstructuur en de beoogde aanvangsdatum van het
betreffende Subfonds opgenomen.
Vanaf de introductie van een Subfonds geldt de Nadere Beschrijving van het betreffende
Subfonds als aanvulling op dit Prospectus en dient de Nadere Beschrijving gelezen te worden
in combinatie met dit Prospectus. Vanaf de introductie van een Subfonds zijn de Nadere
Beschrijvingen op verzoek kosteloos bij de Beheerder verkrijgbaar. Voor elk Subfonds is
eveneens het document Essentiële Beleggersinformatie opgesteld, dat op verzoek kosteloos
verkrijgbaar is. De Nadere Beschrijvingen en de Essentiële Beleggersinformatie zijn tevens
online te raadplegen via de Website van de Beheerder.
Het historisch rendement per Subfonds en de meest recente netto vermogenswaarde per
participatie zal worden weergegeven in de Nadere Beschrijvingen van ieder Subfonds.
Daarnaast is deze informatie te raadplegen op de Website van de Beheerder.
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3.2 De Beheerder
Algemeen
De Beheerder van het TODAY’S Paraplufonds is TODAY’S Tomorrow B.V., opgericht op 8 juni
2010, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. De Beheerder is ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hilversum, onder
nummer 50149032. De Beheerder beschikt per 30 december 2010 over een vergunning
verstrekt door de AFM op grond van de Wft. Op 22 juli 2014 is deze bestaande vergunning
door de AFM van rechtswege omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wft.
Op grond van deze vergunning mag de Beheerder in Nederland het beheer voeren over
verschillende beleggingsinstellingen, waaronder het TODAY’S Paraplufonds (en haar
Subfondsen). Op het moment van verschijnen van dit Prospectus wordt door de Beheerder
naast TODAY’S Paraplufonds (en haar Subfondsen) één andere beleggingsinstelling beheerd, te
weten het GFH Paraplufonds (en haar Subfondsen). De vergunning om het GFH Paraplufonds
te beheren, is eind 2016 ingetrokken. Het GFH Paraplufonds wordt vereffend. Het boekjaar van
de Beheerder is gelijk aan een kalenderjaar.

Vergunning
Het TODAY’S Paraplufonds en de Beheerder zijn onderworpen aan de vergunningseisen
krachtens de Wft en de AIFM Regels. De activiteiten van de Beheerder in verband met het
TODAY’S Paraplufonds staan onder toezicht van de Toezichthouder; de Beheerder en de
(Subfondsen van) het TODAY’s Paraplufonds staan ingeschreven in het register als bedoeld in
artikel 1:107 Wft. Dit register ligt voor iedereen ter inzage bij de AFM te Amsterdam en is
tevens online te raadplegen op www.afm.nl. Een afschrift van de vergunning van de Beheerder
is op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verkrijgbaar bij de Beheerder, is tevens te
raadplegen op de Website van de Beheerder en als bijlage IV in dit prospectus opgenomen.
Wanneer de bevoegde toezichthouder de door hem verleende vergunning wijzigt, geheel of
gedeeltelijk intrekt conform artikel 1:104 Wft worden de participanten hiervan per e-mail en
via de website van de Beheerder in kennis gesteld.

Taken Beheerder
De Beheerder is belast met het beheer van het TODAY’S Paraplufonds, waarbij zij uitsluitend
zal optreden in het belang van de Participanten. De primaire taken van de Beheerder omvatten
het portefeuillebeheer en het risicobeheer ten aanzien van TODAY’S Paraplufonds, alsmede de
overige bij de AIFMD Regels aan de Beheerder opgedragen taken. De Beheerder neemt bij het
beheer van het TODAY’s Paraplufonds het bepaalde in haar statuten, het Fondsreglement en
dit Prospectus in acht.
De Beheerder is als zodanig verantwoordelijk voor de implementatie van de
beleggingsdoelstelling in overeenstemming met het beleggingsbeleid van de Subfondsen zoals
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omschreven in de Nadere Beschrijving van de Subfondsen onder dit Prospectus en de
Fondsvoorwaarden. De Beheerder is daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
beleggingsbeleid en het beheer van het TODAY’s Paraplufonds. De Beheerder is tevens
verantwoordelijk voor de financiële administratie van het TODAY’s Paraplufonds.
De juridische eigendom van de activa van het TODAY’s Paraplufonds wordt gehouden door de
Juridisch Eigenaar conform het bepaalde in artikel 4:37 j Wft.
Eigen vermogen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Beheerder is ten opzicht van de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen
geleden schade, indien en voor zover de schade het gevolg is van de toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Beheerder onder het Prospectus,
de Nadere Beschrijvingen en de Fondsvoorwaarden. De artikelen 12 en 13 van de
Uitvoeringsverordening zijn van overeenkomstige toepassing.
Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt minimaal het bedrag dat in de Wft en de
AIFMD wordt vereist op grond van de aan Beheerder toegekende vergunning.
Ter dekking van de beroepsaansprakelijkheidsrisico’s die voorvloeien uit werkzaamheden van
de Beheerder, is door de Beheerder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform artikel
9 lid 7 van de AIFMD afgesloten bij Chubb Insurance Company of Europe SE. Het eigen risico
van deze polis bedraagt EUR 3.000,Billijke behandeling Participanten
Participanten in (de Subfondsen van) het TODAY’s Paraplufonds kunnen geen (recht op een)
voorkeursbehandeling verwerven. De Beheerder zal Participanten die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, gelijk behandelen. De gelijke behandeling van Participanten in (de
Subfondsen van) het TODAY’s Paraplufonds wordt verder gewaarborgd door interne
procedures, de Fondsvoorwaarden, dit Prospectus, en het juridisch en toezichtrechtelijk kader
waarbinnen het TODAY’s Paraplufonds haar activiteiten uitoefent. De directie van de
Beheerder zal toezien op de naleving van de procedures en regels die een gelijke behandeling
van Participanten waarborgen. Mogelijk onstane belangenconflicten van de Beheerder met de
in dit hoofdstuk gemelde partijen zullen in dit prospectus en via informatievoorziening aan de
Participanten worden gemeld.
Directie
De directie van de Beheerder bestaat uit:
De heer C.A. Smit, geboren op 24 maart 1966 te Kortenhoef. De heer Smit is sinds 1986
werkzaam in de effectenhandel en als vermogensbeheerder van af 2001, daarna heeft hij in
2010 Today’s tomorrow B.V. opgericht.
De heer C.A. Smit is tevens statutair bestuurder van TODAY’S Vermogensbeheer B.V.
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3.3

De Bewaarder

Algemeen
De Beheerder heeft een Bewaarder aangesteld. Als Bewaarder van het Fonds treedt op Darwin
Depositary Services B.V., gevestigd aan de Barbara Strozilaan 101, 1083 HN Amsterdam. De
Bewaarder is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 29 januari 2014 en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 59855622.
De Bewaarder heeft als statutaire doelstelling het optreden als bewaarder van
beleggingsinstellingen ten behoeve van de deelnemers daarin. Het boekjaar van de Bewaarder
is gelijk aan het kalenderjaar.
Taken Bewaarder
De Bewaarder dient de belangen van de Participanten te behartigen. De belangrijkste taken en
bevoegdheden van de Bewaarder zijn:
1. bewaarneming en/of verificatie van de eigendom van de activa van het Paraplufonds
en de Subfondsen;
2. controle of de Beheerder zich houdt aan het in het Prospectus en de Nadere
Beschrijvingen verwoorde beleggingsbeleid;
3. monitoring van significante en inconsistente kasstromen van de Subfondsen;
4. controle of bij transacties met betrekking tot activa van de Subfondsen de
tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;
5. controle of de opbrengsten van de Subfondsen een bestemming krijgen
overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, het Prospectus en de toepasselijke
Nadere Beschrijving;
6. controle of de berekening van de NAV van de Participaties geschiedt volgens de
toepasselijke regelgeving en het Prospectus en de Nadere Beschrijvingen;
7. controle of Participanten bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen en of er
bij inkoop en uitgifte correct wordt afgerekend.

De Bewaarder mag van deze taken alleen de bewaarneming uitbesteden. De bewaarneming is
door de Bewaarder uitbesteed aan de Custodian(s).

Bevoegdheid Bewaarder
Indien de Bewaarder bij uitoefening van zijn taken constateert dat niet conform het Prospectus
of een Nadere Beschrijving is gehandeld, kan de Bewaarder de Beheerder opdragen om, indien
mogelijk, de negatieve gevolgen voor het betreffende Subfonds weg te nemen. De aan
ongedaan making verbonden kosten (evenals daarbij gerealiseerde winst of verlies) zijn voor
rekening van de Beheerder.
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De Bewaarder zal redelijke aanwijzingen van de Beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn
met de AIFMD Regels, het Prospectus of een Nadere Beschrijving.

Bewaarderovereenkomst
De Beheerder, Juridisch eigenaar en de Bewaarder hebben een Bewaarderovereenkomst
gesloten waarin de taken van de Bewaarder zijn uitgewerkt en waarin is vastgelegd op welke
wijze de Beheerder de Bewaarder in staat moet stellen om de bewaarnemings- en
toezichtstaken naar behoren uit te oefenen. Deze bewaardersovereenkomst is mede
aangegaan ten behoeve van (de Participanten in) het Today’s Paraplufonds.
Deze Bewaardersovereenkomst kan worden ingezien bij de Beheerder of de Bewaarder. Op
verzoek zal kosteloos een kopie worden verstrekt.
De partijen bij de Bewaardersovereenkomst kunnen deze te allen tijde opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn. Verder kan de Bewaardersovereenkomst op bepaalde
gronden met onmiddellijke ingang worden opgezegd, bijvoorbeeld ingeval van een materiële
tekortkoming in de nakoming van verplichtingen onder de Bewaardersovereenkomst of indien
een partij zijn vergunning verliest voor het nakomen van zijn verplichtingen onder de
Bewaardersovereenkomst.
Indien de Beheerder voornemens is op te zeggen, dient hij de Bewaarder te informeren over
de partij die de Bewaarder zal vervangen. Indien er nog geen vervangende bewaarder bekend
is, dan zal de Bewaarder zijn taken onder de Bewaardersovereenkomst blijven uitvoeren. De
Bewaarder zal zijn volledige medewerking verlenen aan de overdracht van het Fondsvermogen
aan de bewaarder die hem vervangt.

Aansprakelijkheid Bewaarder
Naar Nederlands recht is de Bewaarder ten opzichte van het TODAY’S Paraplufonds en de
Participanten daarin uitsluitend aansprakelijk voor door Participanten geleden schade als
gevolg van:
-

het verlies van inbewaarneming genomen financiële instrumenten door de Bewaarder
of een derde aan wie de bewaarneming is overgedragen, tenzij: (i) de Bewaarder aan
kan tonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij
redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren,
ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen;

-

het niet naar behoren nakomen van zijn overige taken en verplichtingen als gevolg van
opzet of grove nalatigheid.

Indien de Bewaarder aansprakelijk is voor het verlies van financiële instrumenten, dan dient de
Bewaarder vervangende financiële instrumenten aan de Juridisch Eigenaar (ten behoeve van
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de Participanten) ter beschikking te stellen of de Juridisch Eigenaar (ten behoeve van de
Participanten) met het corresponderende bedrag te compenseren.
De Bewaarder kan zich, in geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaring zijn
genomen door een derde, onder bepaalde voorwaarden, van zijn aansprakelijkheid ontdoen
waaronder dat de aansprakelijkheid aan die derde moet zijn overgedragen en dat de
Beheerder of het TODAY’S Paraplufonds deze kwijting van aansprakelijkheid van de Bewaarder
uitdrukkelijk heeft toegelaten.
De bewaarneming van de financiële instrumenten van (de Subfondsen van) het Today’s
Paraplufonds is op grond van schriftelijke uitbestedingsovereenkomsten gedelegeerd aan de
Custodian. De Custodian verleent tevens prime brokerage diensten voor het TODAY’S
Paraplufonds. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit de uitvoering en afwikkeling van
financiële instrumenten. In de uitbestedingsovereenkomsten waarin de bewaarneming door
de Bewaarder is uitbesteed aan de Custodian (teneinde de prime brokerage diensten te
faciliteren) heeft de Bewaarder de aansprakelijkheid voor het verlies van financiële
instrumenten overgedragen aan de Custodian, welke overdracht door de Custodian
uitdrukkelijk is aanvaard. De Beheerder en het TODAY’S Paraplufonds hebben de kwijting van
aansprakelijkheid van de Bewaarder uitdrukkelijk toegelaten.

Met betrekking tot de delegatie van de bewaarnemingstaken aan de Custodian, is door de
Bewaarder en de Custodian een schriftelijke uitbestedingsovereenkomst gesloten waarin
deze delegatie geregeld wordt. Tevens zijn tussen de Beheerder en de Prime Broker
schriftelijke overeenkomsten voor de prime brokerage diensten gesloten. Ter voorkoming
van tegenstrijdige bepalingen en/of belangenconflicten welke zouden kunnen voortvloeien
uit het feit dat de Custodian en de Prime Broker dezelfde partijen betreffen, heeft de
Bewaarder – als onafhankelijke partij – kennis genomen van de inhoud van de
overeenkomsten tussen de Beheerder en de Prime Broker.
Rechtstreekse vorderingen van de Participanten op de Custodian
De Beheerder is ten behoeve van de Participanten met de Bewaarder, de Juridisch Eigenaar en
de Custodian overeengekomen dat de Participanten - in geval van aansprakelijkheid van de
Custodian - voor het verlies van financiële instrumenten een rechtstreekse vordering hebben
op de Custodian, waarbij het volgende zal gelden:
(i)

de betreffende Participanten zullen hun vordering indienen bij de Beheerder;

(ii)
de Beheerder zal vervolgens van de Custodian vergoeding van de geleden schade
vorderen en zo nodig rechtsmaatregelen treffen;
(iii)
als de Beheerder, om wat voor reden dan ook niet de gevraagde maatregelen treft
tegen de Custodian (of dat niet adequaat of voortvarend genoeg doet) zullen de Participanten
gerechtigd zijn die maatregelen zelf te treffen.
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De bewaarnemingstaken zijn door de Bewaarder uitbesteed aan de Custodian. Daarbij is de
aansprakelijkheid van de Bewaarder voor het verlies van financiële instrumenten van (de
Subfondsen van) het Today’s Paraplufonds overgegaan op de Custodian.
Ten aanzien van Interactive Brokers LLC – in haar hoedanigheid van Custodian – wordt de
uitbestedingsovereenkomst beheerst door het recht van de staat New York. Er is (nonexclusive) forum gekozen voor de Courts of the State of New York in relatie tot enig geschil dat
voortvloeit uit die uitbestedingsovereenkomst. Dit houdt in dat eventueel verlies van
financiële instrumenten ten gevolge van een handelen of nalaten van Interactive Brokers LLC
zal moeten worden beoordeeld naar het recht van de staat New York.
Interactive Brokers Group inc. is de moedermaatschappij van Interactive Brokers LLC en is een
beursgenoteerd bedrijf (NASDAQ: IBKR) op 4 april 2007 opgericht naar het recht van de
Amerikaanse staat Delaware. De hoofdactiviteit van dit bedrijf is het aanbieden van een online
elektronisch brokerage handelsplatform aan institutionele en private klanten. Zie voor meer
informatie: www.interactivebrokers.com
Ten aanzien van BinckBank N.V. – in haar hoedanigheid van Custodian via Bewaarbedrijf
BinckBank B.V. – wordt de uitbestedingsovereenkomst beheerst door Nederlands recht. Er is
forum gekozen voor de bevoegde rechter in Amsterdam.. Dit houdt in dat eventueel verlies
van financiële instrumenten ten gevolge van een handelen of nalaten van BinckBank N.V. zal
moeten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
Binckbank N.V. is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf waarvan de aandelen verhandelbaar
zijn via de beurs Euronext. Binckbank heeft als hoofdactiviteit het aanbieden van een online
elektronisch brokerage handelsplatform aan institutionele en private klanten. Zie voor meer
informatie: www.binck.nl
Beperkt verhaal
Het Subfonds dat het betreft, de Beheerder en de Participanten in dat Subfonds kunnen zich
slechts verhalen op het eigen vermogen van de Bewaarder en niet op de vermogenswaarden
die de Bewaarder op haar naam aanhoudt ten behoeve van andere beleggingsinstellingen.
Bestuur van de Bewaarder
Het bestuur van de Bewaarder wordt gevormd door de heren F.C. Hand en P.H.W.M. van
Schaik. Verdere details ten aanzien van de eigendom en bedrijfsstructuur van de Bewaarder
zijn bekend bij de AFM.
Bewaarder niet gelieerd aan de Beheerder
Doordat de Bewaarder op geen enkele wijze gelieerd is aan de Beheerder is de
onafhankelijkheid van de Bewaarder ten opzichte van de Beheerder gewaarborgd.
Terugtreden van de Bewaarder
Als de Bewaarder heeft aangekondigd de bewaardersactiviteiten te willen beëindigen of de
Beheerder heeft vastgesteld dat de Bewaarder niet meer in staat is de bewaarderstaken te

15

Today’s Paraplufonds

verrichten dan zal de Beheerder zo spoedig mogelijk een nieuwe bewaarder aanstellen.
Gedurende de periode dat er geen nieuwe bewaarder is aangesteld zal de bewaarder haar
taken blijven vervullen. Indien dit uiterlijk zestig (60) dagen na beëindiging van de met de
Bewaarder gesloten overeenkomst nog geen nieuwe bewaarder is aangesteld, zal de
Beheerder op eerste verzoek van de Bewaarder een vergadering van Participanten
bijeenroepen waarin de beëindiging van de relatie met de Bewaarder en de consequenties
daarvan behandeld zullen worden. Als de Participanten vervolgens tot ontbinding van het
Subfonds besluiten wordt het Subfonds vereffend overeenkomstig het bepaalde in paragraaf
14 van dit Prospectus.

3.5 De Juridisch Eigenaar
Als Juridisch Eigenaar van de activa van de Subfondsen - met uitzondering van F.T. Actief
Offensief Fonds en het F.T. Continu Click Fonds - treedt op Stichting For Tomorrow Funds.
Stichting For Tomorrow Funds is opgericht op 8 september 2014, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken onder nummer 61409669.
Het vermogen van F.T. Actief Offensief Fonds wordt aangehouden in Stichting For Tomorrow
Funds II (KvK nummer: 62702637) en het vermogen van F.T. Continu Click Fonds in Stichting
For Tomorrow Funds III (KvK nummer: 62738003). De vermogens van de andere Subfondsen
worden, zoals aangegeven, aangehouden in de Stichting For Tomorrow Funds.
De hiervoor genoemde stichtingen die als Juridisch Eigenaar van de activa van de Subfondsen
optreden, houden het juridisch eigendom van het Fondsvermogen. Alle activa en passiva die
deel uitmaken of zullen uitmaken van het TODAY’s Paraplufonds zijn, respectievelijk worden,
op eigen naam verkregen door de Juridisch Eigenaar, voor rekening en risico van de
Participanten. De Participanten hebben een directe vordering jegens de Juridisch Eigenaar.
De Juridisch Eigenaar:
•
•

Mag slechts tezamen met de Beheerder en de Administrateur beschikken over het
vermogen van het TODAY’S Paraplufonds;
Zal de Beheerder een volmacht verlenen om in het kader van de normale
beheeractiviteiten over het vermogen van het TODAY’S Paraplufonds te beschikken. Zij
mag daarnaast ook uitsluitend met instemming van de Beheerder de posities (laten)
gebruiken.

De bestuurder van de hiervoor genoemde stichtingen die als Juridisch Eigenaar van de activa
van de Subfondsen optreden is de heer C.A. Smit.
Het boekjaar van de stichtingen die als Juridisch Eigenaar van de activa van de Subfondsen
optreden is gelijk aan een kalenderjaar.
De hiervoor genoemde stichtingen die als Juridisch Eigenaar van de activa van de Subfondsen
optreden, zullen bij de uitvoering van hun taak in het belang van de Participanten optreden.
Indien de strategie van een Subfonds - met name in het geval van gebruik van een hefboom
(leverage) - in combinatie met de omvang van het beheerde vermogen van het betreffende
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Subfonds dit naar oordeel van het bestuur van de Stichting For Tomorrow Funds wenselijk
maakt, kunnen activa van Participanten in sub-stichtingen aangehouden worden. Het doel van
dergelijke sub-stichtingen is een zogenaamd reëel besmettingsgevaar door negatieve
performance van beleggingen en vermenging van Fondsvermogens als gevolg hiervan te allen
tijde te voorkomen.
Zoals hierboven omschreven, zijn om deze reden de Fondsvermogens van het F.T. Actief
Offensief Fonds en het F.T. Continu Click Fonds ondergebracht in de Stichting For Tomorrow
Funds II respectievelijk de Stichting For Tomorrow Funds III.

Aansprakelijkheid
De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden
schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige
nakoming van zijn verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd
aan een derde.

De Bewaarder, de Beheerder en de Participanten kunnen zich slechts verhalen op het eigen
vermogen van de Juridisch Eigenaar en op het door betreffende de Juridisch Eigenaar
aangehouden vermogen.
Fondsvoorwaarden
De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar wordt
beheerst door de Fondsvoorwaarden alsmede door hetgeen in dit Prospectus is opgenomen.
Een afschrift van de Fondsvoorwaarden is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder
en maakt als Bijlage [2] deel uit van dit Prospectus.
De Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar kunnen een Participant niet jegens derden
verbinden. Tussen de Participanten onderling komt geen enkele rechtsverhouding of
overeenkomst tot stand. Een Participatie in het TODAY’S Paraplufonds betekent dat er telkens
slechts een overeenkomst tot stand komt tussen een individuele Participant en de Beheerder
en de Juridisch Eigenaar. Een Participant is jegens andere Participanten of derden niet
aansprakelijk en is slechts draagplichtig tot het bedrag dat hij is overeengekomen in te
brengen.
De Participanten kunnen niet op grond van de Fondsvoorwaarden door de Beheerder of de
Juridisch Eigenaar worden vertegenwoordigd. Derden kunnen zich tot voldoening van
verplichtingen van het TODAY’S Paraplufonds aan hen, anders dan door verhaal op het
Fondsvermogen, niet op de Participanten verhalen.
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3.6

De Administrateur

Algemeen
De Beheerder heeft Circle Investment Support Services B.V. benoemd als Administrateur van
het TODAY’S Paraplufonds. De Administrateur maakt onderdeel uit van Circle Partners, een
internationale groep die trustdiensten en financieel administratieve diensten verleent aan
privé-cliënten, bedrijven en instellingen vanuit haar kantoren te Nederland, Luxemburg, de
Britse Maagdeneilanden, de Kaaiman Eilanden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk de
Verenigde Staten en Slowakije.
De Administrateur is ISAE 3402 Type II gecertificeerd. Op grond van de tussen de
Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de
daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Administrateur onder supervisie
van de Beheerder, verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•

het communiceren met Participanten;
de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties;
het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële
administratie van het TODAY’S Paraplufonds;
het periodiek berekenen van de NAV van het TODAY’S Paraplufonds en van de
Participaties;
het uitbetalen van vergoedingen en onkosten.

De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval op (de juistheid van) enige
investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het TODAY’S Paraplufonds
toezien.
Participanten administratie
The Village Green B.V. (“TVG”)is verantwoordelijk voor de participanten administratie van het
Today’s Paraplufonds waaronder inbegrepen het bijhouden van het register van
Participanten). TVG is 100% in eigendom en wordt bestuurd door Piramide Finance B.V. Beide
bedrijven opereren onafhankelijk van de Beheerder.
3.7

Beschrijving hoofdlijnen overeenkomsten met gelieerde partijen

Zoals hiervoor aangegeven, kan de Beheerder ter zake van haar beleggingen gebruik maken
van diensten van aan haar of aan het TODAY’S Paraplufonds gelieerde adviseurs, waaronder
TODAY’S Vermogensbeheer B.V.
Indien de Beheerder gebruik maakt van de diensten van Today’s Vermogensbeheer B.V. en in
dat kader zich een belangenconflicten voordoet, rekening houden met haar verplichtingen op
grond van het Prospectus, de Nadere Beschrijvingen, de Fondsvoorwaarden en de AIFMD
Regels, en met name met haar verplichtingen om, voor zover mogelijk, te handelen in het
beste belang van het TODAY’S Paraplufonds en de Participanten, en zal zij ervoor zorg dragen
dat deze conflicten op billijke wijze worden opgelost.
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3.8

Prime Broker

Interactive Broker LLC en BinckBank N.V. treden op als Prime Brokers voor de Subfondsen van
het Today’s Paraplufonds. Interactive Broker LLC is een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht onder het recht van Connecticut en staat onder toezicht van de
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. TradersOnly (een
handelsnaam van Caesar Capital B.V.) treedt op als introducing broker in relatie tot Interactive
Brokers (U.K.) Limited. Dit houdt in dat TradersOnly namens (de Subfondsen van) het
TODAY’S Paraplufonds een rekening opent bij Interactive Brokers (U.K.) Limited, om voor
rekening en risico van (de Subfondsen van) het Today’s Paraplufonds orders uit te kunnen
voeren en af te wikkelen.
Interactive Brokers (U.K.) Limited is een beleggingsonderneming gevestigd in het Verenigd
Koninkrijk en is aldaar geregistreerd en onder toezicht gesteld. Interactive Brokers LLC verricht
prime broker services ten behoeve van de hiervoor bedoelde rekening die bij Interactive
Brokers (U.K.) Limited wordt aangehouden.
Het F.T. Actief Offensief Fonds heeft tevens een rekening bij BinckBank N.V. met het zelfde
oogmerk. Naast Interactive Brokers LLC treedt aldus ook BinckBank N.V. op als Prime Broker
voor het F.T. Actief Offensief Fonds. BinckBank N.V. beschikt over een bankvergunning ex
artikel 2:11 Wft en staat aldus onder toezicht van DNB en AFM. BinckBank N.V. heeft de
bewaring van effecten uitbesteed aan haar 100% dochter Bewaarbedrijf BinckBank B.V. Er zijn
overeenkomsten met de Prime Brokers gesloten, die ten kantore van de Beheerder kunnen
worden ingezien.
Er zijn geen mogelijke belangenverstrengelingen vanuit de Beheerder met TradersOnly,
Interactive Brokers als BinckBank; deze entiteiten opereren onafhankelijk van elkaar. Het is
mogelijk dat bij de online executie van een effectenorder op een door de clearing en
toezichthouder(s) geruguleerde beurs door een Subfonds met een aan de Custodian gelieerde
tegenpartij gehandeld wordt. De Custodian heeft een geautomatiseerd best execution
executiebeleid om belangenconflicten hierin te voorkomen. De Beheerder handelt het kapitaal
van de Subfondsen anoniem in het online handelssysteem en ziet dus niet met welke
tegenpartij hij handelt.
De bij Traders Only geldende transactiekosten worden op deze plaats weergegeven:
https://www.fortomorrow.nl/component/jdownloads/send/3-documenten/178-tco-internetransactiekosten
Gebruik van financiële instrumenten
De Beheerder heeft in de Bewaardersovereenkomst voorafgaande schriftelijke toestemming
verleend dat de Juridisch Eigenaar de financiële instrumenten door de Prime Brokers kan laten
gebruiken (uitlenen en herverpanding). Het is de intentie van de Beheerder hier geen gebruik
van te maken.
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4.

Doel, beleggingsbeleid en risicoprofiel

4.1

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling TODAY’S Paraplufonds
Het TODAY’S Paraplufonds heeft tot doel het per Subfonds afzonderlijk, voor rekening en risico
van de Participanten in het betreffende Subfonds, beleggen van vermogen in door de
Beheerder bepaalde financiële instrumenten, van financiële instrumenten afgeleide
producten. Het op elk Subfonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen vermogen
wordt ten behoeve van het desbetreffende Subfonds belegd.
Beleggingsdoelstelling Subfondsen
De algemene doelstelling van de Subfondsen is het realiseren van vermogensgroei op de
langere termijn (van ten minste vier jaar). Voor elk Subfonds bestaat echter een afzonderlijk
beleggingsbeleid en (logischerwijs) een afzonderlijke beleggingsdoelstelling. Voor het
beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstelling van een specifiek Subfonds wordt verwezen naar
de Nadere Beschrijving van het betreffende Subfonds, die als Bijlage I onderdeel uitmaakt van
dit Prospectus.
Beleggen in andere beleggingsinstellingen
De Subfondsen mogen direct of indirect beleggen in andere (externe, niet aan de Beheerder of
het TODAY’S Paraplufonds gelieerde) beleggingsinstellingen. In welke vermogenswaarden
wordt belegd, wordt per Subfonds omschreven in de Nadere Beschrijvingen die als Bijlage I
onderdeel uitmaken van dit Prospectus.
Wanneer twintig procent of meer van het beheerde vermogen van een Subfonds direct of
indirect in een andere beleggingsinstelling wordt belegd, is in de Nadere Beschrijving
opgenomen op welke wijze informatie wordt verschaft over de betreffende
beleggingsinstelling. Wanneer vijfentachtig procent of meer van het beheerde vermogen van
een Subfonds direct of indirect in een andere beleggingsinstelling wordt belegd, is in de
Nadere Beschrijving meer informatie opgenomen over de andere beleggingsinstelling
(waaronder informatie over het beleggingsbeleid van deze beleggingsinstellingen).
Afgeleide financiële instrumenten
Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement
mag een Subfonds, direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten.
Enkele voorbeelden hiervan zijn swaps, futures en opties. Wanneer een Subfonds gebruik
maakt van afgeleide financiële instrumenten, zal dit zijn omschreven in de Nadere Beschrijving
van het betreffende Subfonds.
De Beheerder mag ten behoeve van de TODAY’S subfondsen gebruik maken van andere
technieken, instrumenten en/of structuren die in de financiële markten beschikbaar zijn of
zullen komen, indien deze technieken, instrumenten en/of structuren door de Beheerder
geschikt worden geoordeeld voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid
van een TODAY’S Subfonds. Wanneer een Subfonds gebruik maakt van dergelijke technieken,
instrumenten en/of structuren zal dit zijn omschreven in de Nadere Beschrijving van het
betreffende Subfonds.
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Aangaan van leningen
De Beheerder is bevoegd een kredietfaciliteit aan te gaan voor het tijdelijk mogelijk maken van
debet standen tot maximaal twintig (20%) procent van het beheerd vermogen van ieder
Subfonds. Een dergelijke kredietfaciliteit is uitsluitend bedoeld om te kunnen voldoen aan
actuele verplichtingen tot terugkoop van Participaties wanneer binnen een Subfonds
onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn en/of wanneer het Subfonds niet snel genoeg tot
liquidatie van haar activa kan overgaan.
De Beheerder verwacht dat deze situatie zich niet snel zal voordoen en verwacht derhalve
slechts in beperkte mate van een dergelijke kredietfaciliteit gebruik te hoeven maken.
Behoudens de hiervoor bedoelde kredietfaciliteit, zal de Beheerder namens het TODAY’S
Paraplufonds niet als debiteur geldleningen, garantiestellingen of borgtochten aangaan
waardoor een netto schuldpositie van de verschillende Subfondsen ontstaat of kan ontstaan.
Short sellen van financiële instrumenten
Voor zover het in het beleggingsbeleid van een van de Subfondsen van het TODAY’S
Paraplufonds is bepaald, kunnen bepaalde Subfondsen financiële instrumenten inlenen met
het doel ze short te laten gaan. Dit is het verkopen van een positie die niet in portefeuille zit
teneinde door terugkoop op een lagere koers van toekomstige koersdalingen te profiteren. Dit
dient echter in de Nadere Beschrijving van het desbetreffende Subfonds expliciet te zijn
aangegeven en is per positie gemaximeerd tot een percentage van 3% van de totale
beleggingen in dat Subfonds.
Uitoefening van stemrecht
De Beheerder zal actief gebruik maken van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen
indien een Subfonds een belang houdt van ten minste vijf procent in het aandelenkapitaal van
Nederlandse vennootschappen. Wanneer een Subfonds een belang houdt van minder dan vijf
procent in het aandelenkapitaal van een specifieke Nederlandse vennootschap of wanneer het
een belang in een niet-Nederlandse vennootschap betreft, zal de Beheerder van geval tot geval
beslissen of zij aan een dergelijke aandeelhoudersvergadering zal deelnemen en zal stemmen.
Als de beheerder gebruik maakt van de haar toekomende stemrechten , dan zal de Beheerder
dit op zodanige wijze doen als zij bevorderlijk acht voor het realiseren van de
beleggingsdoelstellingen van (de Subfondsen van) het Today’s Paraplu fonds.
Wijziging beleggingsbeleid
Ieder Subfonds kent een afzonderlijk beleggingsbeleid en (logischerwijs) afzonderlijke
beleggingsrestricties. Conform artikel 20 van de Fondsvoorwaarden, kunnen de Beheerder en
de Juridisch Eigenaar gezamenlijk wijzigingen aanbrengen in het beleggingsbeleid en in de
beleggingsrestricties, zoals opgenomen in de Nadere Beschrijvingen. Beleggers worden van
dergelijke wijzigingen in kennis gesteld door middel van publicatie op de Website, voorzien van
een toelichting. Voor zover het beleggingsbeleid van de Beheerder wordt gewijzigd of door een
wijziging van de voorwaarden worden rechten of zekerheden van Participanten verminderd of
lasten aan hen opgelegd, worden deze wijzigingen niet eerder van kracht nadat één (1) maand
na bekendmaking van de wijziging is verstreken. Participanten kunnen binnen deze periode
onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
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4.2

Risicoprofiel

Algemeen
Aan een belegging in het TODAY’S Paraplufonds zijn risico’s verbonden. De
waardeontwikkeling van het Fondsvermogen en daarmee van de Participaties is afhankelijk
van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De waarde van
uw belegging in het TODAY’S Paraplufonds kan zowel stijgen als dalen. De mogelijkheid bestaat
dat uw belegging in het TODAY’S Paraplufonds weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat
uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Beleggen brengt risico's met zich mee. De onderstaande classificatie van risico's is bedoeld om
een overzicht te geven van de risico's die zich voor kunnen doen bij deelname in (Subfondsen
van) het TODAY’S Paraplufonds. Deze classificatie is niet uitputtend. De classificatie bestaat uit
een aantal hoofdrisico's die weer zijn onderverdeeld in specifieke risico's. De risico’s zijn
gerangschikt naar omvang en relevantie voor het TODAY’S Paraplufonds en haar Subfondsen.
Ieder Subfonds kent een afzonderlijk beleggingsbeleid en derhalve een afzonderlijk
risicoprofiel. In de Nadere Beschrijving van elk Subfonds worden de risico’s eveneens
weergegeven, maar dan gerangschikt naar omvang en relevantie voor het specifieke Subfonds.
Voor een nadere omschrijving van het risicoprofiel van een specifiek Subfonds wordt derhalve
eveneens verwezen naar de Nadere Beschrijving van het desbetreffende Subfonds. Er worden
geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De
intrinsieke waarde van elk Subfonds kan zowel stijgen als dalen.

1. Macro-economisch risico
Het risico van waarde mutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en
wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en
andere debiteurenrisico’s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op de
financiële markten. Dit kan illiquiditeit van de daaraan gekoppelde financiële instrumenten tot
gevolg hebben, waardoor het risico bestaat dat niet voldoende financiële middelen vrij kunnen
worden gemaakt die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen van het Subfonds te
voldoen.
2. Marktrisico
Het risico als gevolg van ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de waarde van een
bedrijf of beleggingsinstelling. De waarde van beleggingen kan variëren door veranderde
economische, politieke of marktomstandigheden, of door een individuele bedrijfssituatie.
Wanneer een hele markt in waarde daalt, zal ook de waarde van Participaties van het
Subfonds dat in die markt belegt in waarde dalen. Zogenaamde “acts of god”, denk daarbij aan
uitbraak van besmettelijke ziekten, overstromingen, aardbevingen, orkanen en andere
natuurrampen kunnen ook risico opleveren.
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2a. Koersrisico
Het risico van verliezen als gevolg van koersontwikkelingen ten gevolge van vraag en aanbod
op de financiële markten. De koers van een belegging kan variëren en dat brengt risico’s met
zich mee.
2b. Rendementsrisico
Het risico dat het rendement van een belegging over de periode van aankoopmoment tot
verkoopmoment niet op een eerder moment dan het verkoopmoment vaststaat. Het
rendement is niet gegarandeerd. Ook is onzeker of de beleggingsdoelstelling zal worden
bereikt. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en is afhankelijk van de
beleggingscategorieën en financiële instrumenten waarin wordt belegd. Op grond van de
verschillen in beleggingsbeleid per Subfonds, varieert het rendementsrisico per Subfonds.
2c. Valutarisico
Het risico van verliezen als gevolg van wisselkoersontwikkelingen. Indien beleggingen in een
vreemde valuta kunnen zijn genoteerd, kan een verandering van waarde van een vreemde
valuta ten opzichte van de euro een positief of negatief effect hebben op de beleggingen en de
dividenden.
2d. Inflatierisico
Het risico van verliezen als gevolg van inflatieontwikkelingen. Een stijgende inflatie heeft een
negatief effect op de waarde van geld. Door inflatie kan de koopkrachtwaarde van tussentijdse
aflossingen en de uiteindelijke aflossing lager zijn dan op het moment van investering.
2e. Renterisico
Het risico van verliezen als gevolg van rente ontwikkelingen. Een verandering van de rente kan
van invloed zijn op de waarde van de beleggingen. Bij een stijgende rente zal de waarde van
een obligatie over het algemeen dalen. De rente op een obligatie kan lager dan 0% zijn en
daarmee negatief.
2f. Aflossingsrisico
Het risico van verliezen als gevolg van het vervroegd aflossen van een obligatie door de
uitgever van de obligatie. Sommige obligaties worden gekenmerkt doordat de uitgever
bepaalde rechten heeft. Indien een uitgever besluit tot het vervroegd aflossen van de
hoofdsom dienen de vrijgekomen middelen tegen de huidige marktomstandigheden te
worden belegd.
2g. Herinvesteringrisico
Het risico van verliezen als gevolg van het herinvesteren van gelden tegen de dan geldende
marktomstandigheden. Bij obligaties kan er een coupon worden uitgekeerd. Indien er een
uitkering plaatsvindt van een coupon dienen de vrijgekomen middelen tegen de huidige
omstandigheden te worden belegd.
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2h. Rentecurve risico
Het risico van verliezen als gevolg van veranderingen in de structuur van de rentecurve.
Obligaties hebben een koersgevoeligheid die hoort bij een bepaalde rente typische looptijd. De
rente die bij die bepaalde looptijd hoort kan veranderen. Zo kan het voorkomen dat de 3maands rente stijgt, terwijl tegelijkertijd de 10-jaars rente daalt. Afhankelijk van de obligatie
kan deze verandering van de rente curve een positief of negatief effect hebben.
2i. Volatiliteitrisico
Het risico van verliezen als gevolg van veranderingen in de prijsgevoeligheid van een
prijs/rente. De prijzen van bepaalde beleggingen, zoals opties, reageren op een verandering
van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde.
2j. Derivatenrisico
Het risico van verliezen als gevolg van het gebruik van derivaten. Derivaten zijn complexe
instrumenten. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De
waarde van een derivaat kan stijgen of dalen met een hefboom bij een kleine koersbeweging
van de onderliggende waarde. Voorts kunnen veranderingen in (marktverwachtingen
omtrent) volatiliteit, rente en dividend de prijs van een derivaat beïnvloeden.
2k. Concentratierisico (beleggingen/markten)
Het risico van verliezen als gevolg van een concentratie van de beleggingen in bepaalde
soorten of op bepaalde markten.
2l. Risico van leverage (beleggen met geleend geld)
Het beleid van de Beheerder is om niet te beleggen met geleend geld. Wel is de Beheerder
bevoegd een kredietfaciliteit aan te gaan tot maximaal tien procent van het beheerd vermogen
van ieder Subfonds. Deze kredietfaciliteit is uitsluitend bedoeld om te kunnen voldoen aan
actuele verplichtingen tot terugkoop van Participaties wanneer binnen een Subfonds
onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn en/of wanneer het Subfonds niet snel genoeg tot
liquidatie van haar activa kan overgaan. De Beheerder verwacht dat deze situatie zich niet snel
zal voordoen en verwacht derhalve slechts in beperkte mate van een dergelijke kredietfaciliteit
gebruik te hoeven maken.
2m. Risico van short positie
Voor zover een Subfonds short posities kan aangaan zijn de inherente risico’s van een short
positie groter dan die van een long positie: terwijl het maximale verlies van een long positie
een plafond bereikt wanneer de waarde van het onderliggende effect nul wordt, zal het
maximale verlies van een short positie afhangen van de stijging van de waarde van het
onderliggende effect, een stijging die in theorie onbeperkt kan zijn.
2n. Onderpand risico (ook bij ETF’s):
Voor zover het een Subfonds is toegestaan om margeverplichtingen aan te gaan bestaat het
risico dat posities geliquideerd moeten worden om aan de margeverplichtingen te voldoen. De
Beheerder bewaakt op continue basis of de posities van het betreffende Subfonds nog kunnen
voldoen aan de margeverplichtingen. Wanneer het Subfonds niet meer aan de
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margeverplichtingen kan voldoen, zullen posities worden afgebouwd. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor het rendement van het betreffende Subfondsvermogen.
Er bestaat ook onderpand risico bij het gebruik van indexvolgende fondsen (ETF’s). Hierbij
kunnen tegenpartij-kredietrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico aanwezig zijn. De
Beheerder heeft een sterke voorkeur voor niet complexe ETF’s die fysiek de desbetreffende
index repliceren. In het weinig voorkomende geval van gebruik van grondstof gerelateerde
ETF’s en andere weinig liquide vermogenscategoriën door de Beheerder zal dit vaak niet of
minder goed mogelijk zijn. Wanneer een ETF onderliggende posities in en uitleent kan dit
potentieel negatieve gevolgen hebben voor de waardeontwikkeling van de desbetreffende
ETF.
2o. Verhuur- en leegstandrisico.
Indien een Subfonds belegt in vermogenstitels met blootstelling aan verhuurd vastgoed is er
risico dat bij leegstand en het niet tegen een acceptabele prijs verhuurd krijgen van het
vastgoed dit de waarde van de belegging negatief beinvloedt.
2p. Debiteuren risico
Het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen aan het (Sub)fonds kan of wil voldoen.
2q. Geopolitiek risico
Het risico dat een gebeurtenis in de wereld voor een schokeffect in de financiële markten
zorgt. Denk hierbij onder andere aan de gevolgen van oorlog, terroristische aanslagen,
staatsgrepen, verkiezings- en referendum uitslagen.
2r. Aandelenrisico
Het risico dat bepaalde individuele of groepen aandelen (ETF’s) die geselecteerd zijn op
bijvoorbeeld waarde of groei kenmerken of in een bepaalde sector of regio c.q. land actief zijn
van tijd tot tijd een afwijkende performance kunnen laten zien (zowel in positieve als
negatieve zin) in vergelijking tot een wereldwijde, breed gespreide aandelenindex zoals de
MSCI World index. Indien de Beheerder hierin actieve keuzes maakt brengt dit risico met zich
mee.
3. Liquiditeitsrisico (verhandelbaarheidsrisico)
Het kan voorkomen dat een ten behoeve van een Subfonds ingenomen positie niet tijdig tegen
een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het
kader van vraag en aanbod. Het risico van verliezen als gevolg van het niet tijdig tegen een
redelijke prijs kunnen aankopen en of verkopen van een positie is het liquiditeitsrisico.
Sommige beleggingen, zoals aandelen van kleine bedrijven
kunnen in negatieve
marktomstandigheden niet tijdig tegen een redelijke prijs worden verhandeld. Bij een
gedwongen verkoop kan dit tot een lage(re) opbrengst leiden.
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De Beheerder zal in het beleggingsbeleid rekening houden met het feit dat Participanten hun
Participaties willen verkopen. Dit kan worden bereikt door een bepaald percentage van de
portefeuille in liquiditeiten aan te houden. De beschikbare financiële middelen van het
Subfonds worden gemonitord en in lijn gehouden met de benodigde financiële middelen in
een scenario van onverwachts grote uitstroom van één of meerdere Subfondsen.
Teneinde te voldoen aan haar inkoopverplichtingen kan de Beheerder vreemd vermogen
aantrekken door een effectenkredietfaciliteit bij de Custodian, met een maximum van 10% van
het fondsvermogen. Dit kan de waarde van de Participaties negatief beïnvloeden en derhalve
het risico voor de Participanten vergroten.
Onder bijzondere omstandigheden zal het Subfonds voor korte of langere tijd geen
Participaties kunnen uitgeven of inkopen. Oorzaken hiervan kunnen onder meer zijn het
disfunctioneren van één of meer markten in financiële instrumenten, waaraan de beleggingen
van het Subfonds zijn genoteerd. In het geval van bijvoorbeeld natuurrampen, aanslagen en
technische problemen kan hiervan bij uitzondering sprake zijn. Sinds de oprichting van Today’s
Tomorrow heeft dit tot op heden nooit plaats gevonden.
4. Kredietrisico
Het risico van verliezen als gevolg van het niet kunnen nakomen van verplichtingen van een
partij. Dit kunnen zowel financiële als niet financiële verplichtingen zijn. Zo kan een belegging
met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen zijn. De prijs van een aandeel of
obligatie van een bedrijf met een lagere kredietwaardigheid kan ook een hogere
beweeglijkheid vertonen.
4a. Spreadrisico
Het risico van verliezen als gevolg van een verandering in de risico-opslag die de markt eist
voor het nemen van het kredietrisico van de beleggingen. Deze risico-opslag kan door
marktomstandigheden omhoog of omlaag gaan. Zo kan de credit spread dalen als de (door de
markt veronderstelde) kredietwaardigheid van de portefeuille verbetert (en vice versa).
4b. Afwikkelingsrisico
Het risico dat afwikkeling van een door een Subfonds ingenomen positie via een betalings-,
handelssysteem of een tegenpartij niet of niet zoals verwacht plaatsvindt, omdat de betaling
of levering van de met de positie gemoeide financiële instrumenten of valuta niet, niet op tijd
of niet zoals verwacht plaatsvindt.
4c. Tegenpartijrisico
Het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van
beleggingen wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de
kredietwaardigheid van uitgevende instellingen en debiteuren.
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4d. Landenrisico
Het risico van verliezen als gevolg van regeringen die niet in staat zijn of niet bereid zijn om aan
financiële verplichtingen te voldoen.
4e. Concentratierisico (debiteuren)
Het risico van verliezen als gevolg van een concentratie van een groot deel van het vermogen
bij een debiteur en/of het beleggen van een relatief groot deel van het Subfondsvermogen in
één vermogenstitel zoals een aandeel, obligatie, derivaat of indexvolgende ETF
4f. Bewaarnemingrisico
Het risico van verliezen van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit,
nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of de onderbewaarnemer.
4g. Risico bij in- en uittreden
Bij maandelijkse in- en uitstroom in de Subfondsen kan gelet op de noodzaak tot op- en
afbouw van het belegde fondsvermogen gedurende 1 tot maximaal 2 werkdagen (behoudens
overmacht situaties als genoemd in dit Prospectus) een tijdelijke situatie van onder- of over
belegging ontstaan in het Subfonds hetgeen zowel een positief als een negatief effect of de
waarde van de Participatie kan hebben.
5. Operationeel risico
Het risico van verliezen als gevolg van inadequate of falende interne processen, controles,
mensen, systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Onder dit risico vallen onder
andere bedrijfsrisico, juridisch en compliance risico, belastingrisico, frauderisico, het risico dat
op het bedrijf geen of geen adequaat toezicht wordt gehouden, proces en administratierisico,
systeemrisico, personeelsrisico en faciliteitrisico.
6. Risico opschorting van inkoop en uitgifte
Onder omstandigheden zoals opgenomen in artikel 11 lid 3 van de Fondsvoorwaarden, kan de
uitgifte en inkoop van Participaties worden opgeschort. Participanten lopen het risico dat zij
niet altijd op korte termijn Participaties kunnen aan- of verkopen.
7. Wijzigingen wet- en regelgeving
De financiële en fiscale wet- en regelgeving is aan verandering en ontwikkeling onderhevig.
Deze kan in ongunstige zin voor het TODAY’S Paraplufonds, de Subfondsen of de Participanten
wijzigen, waardoor de waarde van de beleggingen negatief wordt beïnvloed.
8. Fiscale gevolgen Participaties
Voor Participaties die kwalificeren als Lijfrentebeleggingsrecht of Beleggingsrecht Eigen
Woning in box 1 geldt dat het voortijdig beëindigen van de betreffende Participatie fiscale
gevolgen kan hebben. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 6 van dit Prospectus (“Fiscale
aspecten”).
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9. Risico ongedeeld Fondsvermogen
Hoewel de Subfondsen apart worden geadministreerd zodat alle aan een Subfonds toe te
rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord, blijven de vermogens van
de Subfondsen – anders dan de Subfondsen F.T. Actief Offensief Fonds en het F.T. Continu
Click Fonds – in juridisch opzicht onderdeel uitmaken van het vermogen van het TODAY’S
Paraplufonds zoals gehouden door de Stichting For Tomorrow Funds. Het vermogen van het
F.T. Actief Offensief Fonds en het F.T. Continu Click Fonds worden – gelet op de gevolgde
strategie en het bijbehorende beleggingsinstrumentarium – gehouden door de Stichting For
Tomorrow Funds II respectievelijk de Stichting for Tomorrow Funds III.
Voor de Subfondsen waarvan het vermogen wordt gehouden door de Stichting For Tomorrow
Funds, bestaat het risico dat een negatief vermogen in die Subfondsen wordt omgeslagen over
de andere Subfondsen die zijn ondergebracht in de Stichting For Tomorrow Funds, naar
evenredigheid van de waarde per Subfonds op dat moment. Dit risico wordt ook wel het
besmettingsrisico genoemd.
Gezien het beleggingsbeleid van de Subfondsen waarvan het vermogen wordt gehouden door
de Stichting For Tomorrow Funds is het echter zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke situatie
zich in de praktijk zal voordoen.
Indien naar het oordeel van het management van de Beheerder de omvang van een Subfonds
in combinatie met de gevolgde strategie en het bijbehorende beleggingsinstrumentarium daar
reden toe geeft, kan het voorkomen dat voor een Subfonds – in aanvulling op de reeds
bestaande aparte stichtingen die als Juridisch Eigenaar fungeren voor het F.T. Actief Offensief
Fonds (Stichting For Tomorrow Funds II) en het F.T. Continu Click Fonds (Stichting For
Tomorrow Funds III) – een aanvullende separate stichting voor het houden van de juridische
eigendom van de beleggingen wordt ingesteld teneinde dit zogenaamde reële
besmettingsrisico geheel uit te kunnen sluiten.
10. Kwalificatierisico fonds voor gemene rekening
Het TODAY’S Paraplufonds is een fonds voor gemene rekening. In de literatuur en
jurisprudentie zijn fondsen voor gemene rekening enkele malen als personenvennootschap
aangemerkt. De kwalificatie als personenvennootschap heeft onder meer gevolgen voor de
toepasselijkheid van de wettelijke regels met betrekking tot personenvennootschappen, in het
bijzonder de wettelijke regels met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vennoten. Met het oog op dit kwalificatierisico bepalen de Fondsvoorwaarden dat het
TODAY’S Paraplufonds geen Personenvennootschap vormt. Tevens bepalen de
Fondsvoorwaarden dat het accepteren van de Fondsvoorwaarden, het invullen van het
Inschrijfformulier en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, geen rechten en verplichtingen
doet ontstaan tussen de Participanten onderling.
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5.

Deelname in (de Subfondsen van) het TODAY’S Paraplufonds

5.1

Open eind karakter

Het TODAY’S Paraplufonds heeft ten aanzien van ieder Subfonds een open eind karakter. Dit
betekent dat het TODAY’S Paraplufonds – behoudens bijzondere omstandigheden – op
regelmatige basis bereid is Participaties van een bepaalde soort uit te geven en in te kopen. De
frequentie van uitgifte en inkoop van Participaties (ofwel: de Handelsdagen) van ieder
Subfonds wordt weergegeven in de Nadere Beschrijving van ieder Subfonds. Voor toetreding
in en uittreding uit een Subfonds van meer dan vijf procent van het Fondsvermogen, is sprake
van een notice-period wanneer de Nadere Beschrijving van het betreffende Subfonds dat
bepaalt. Deze notice-period voor toe- en uittredingen bedraagt één maand, tenzij anders is
bepaald in de Nadere Beschrijving van het desbetreffende fonds.
5.2

Deelname

Deelname door een Participant in één of meer Subfondsen van het TODAY’S Paraplufonds kan
uitsluitend geschieden na aanvraag van een TODAY’S Tomorrow Participatietool via de
Website van de Beheerder. Een verzoek tot aanvraag van een TODAY’S Tomorrow
Participatietool en een eerste verzoek tot deelname in het TODAY’S Paraplufonds wordt
gelijktijdig gericht aan de Beheerder behoudens voor zover de Beheerder voor bepaalde
Participanten en/of groepen Participanten anders bepaalt. Een verzoek tot aanvraag van een
TODAY’S Tomorrow Participatietool en een eerste verzoek tot deelname geschiedt door
inzending van een volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier, vergezeld van de in het
Inschrijfformulier gevraagde documenten.
De inleg van minimaal €2.500,- eenmalig en/of €50,- periodiek per maand dient te worden
gestort op de bankrekening van de
Stichting For Tomorrow Funds, waarvan het
rekeningnummer wordt vermeld op het Inschrijfformulier. Stichting For Tomorrow Funds zal
voor Subfondsen waar een aparte stichting als Juridisch Eigenaar fungeert, op haar beurt de
betaling storten op rekening van de desbetreffende Juridisch Eigenaar. Het TODAY’S
Paraplufonds vergoedt geen rente over de periode van de dag van storting tot de dag van
uitgifte van Participaties.
De Beheerder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelname aan het
TODAY’S Paraplufonds te weigeren en een eventueel reeds ontvangen storting, zonder
rentevergoeding en onder aftrek van eventuele bank- en transactiekosten, aan de Participant
te retourneren. Participaties in het TODAY’S Paraplufonds kunnen slechts worden afgegeven
wanneer naar het oordeel van de Beheerder de identiteit van een Participant genoegzaam is
vastgesteld, behoudens in gevallen waarvoor in wet- en regelgeving ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme ter zake een uitzondering wordt gemaakt. De
informatie aan de hand waarvan de identiteit van Participanten wordt vastgesteld, dient
uitsluitend ter voldoening aan de wet en regelgeving ter voorkoming van witwassen en
financieren en zal, indien daartoe een verzoek wordt ontvangen, uitsluitend worden
geopenbaard aan de bevoegde autoriteiten.

29

Today’s Paraplufonds

5.3

Uitgifte en inkoop van Participaties

Onverminderd het hierna onder “Opschorting inkoop” en onder “Uitgifte- en inkoopprijs”
bepaalde, geschiedt uitgifte en inkoop van Participaties op verzoek van een Participant tegen
de waarde vastgesteld bij opening van de eerstvolgende Handelsdag. Participaties worden niet
eerder uitgegeven dan dat het daarvoor verschuldigde bedrag op de betreffende
Subfondsrekening is bijgeschreven.
Een verzoek tot uitgifte of inkoop van Participaties dient de Beheerder uiterlijk drie volledige
werkdagen voorafgaande aan de beoogde Handelsdag te hebben bereikt. De Beheerder kan
een kortere termijn toestaan, mits het verzoek tot uitgifte of inkoop vóór de eerstvolgende
Handelsdag is ontvangen. In- en uitstappen op een ander moment dan op de vaste Handelsdag
is mogelijk tegen
(additionele) transactiekosten van 0,30% over de effectieve
transactiewaarde met een minimum van € 400,-.
Een verzoek tot uitgifte of inkoop dat te laat wordt ontvangen, geldt als een verzoek tot
uitgifte of inkoop op de daaropvolgende Handelsdag. De frequentie van uitgifte en inkoop van
Participaties (ofwel: de Handelsdagen) van ieder Subfonds wordt weergegeven in de Nadere
Beschrijving van ieder Subfonds. Voor toetreding in en uittreding uit een Subfonds van meer
dan vijf procent van het Fondsvermogen, is sprake van een notice-period wanneer de Nadere
Beschrijving van het betreffende Subfonds dat bepaalt. Deze notice-period voor toe- en
uittredingen bedraagt één maand, tenzij anders is bepaald in de Nadere Beschrijving van het
desbetreffende Subfonds.

Inkoop en Opschorting inkoop
Participaties worden op verzoek van de Participanten door het TODAY’S Paraplufonds direct of
indirect met inachtneming van de toe/uittredingsfrequentie ingekocht of terugbetaald ten
laste van de activa. De inkoop van de Participaties of de terugbetaling van de rechten daarvan
kan, voor zover redelijkerwijs voorzienbaar, worden opgeschort in het belang van de
Participanten. De opschorting van de inkoop van Participaties en terugbetaling van de
Participatie vindt plaats indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een
bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere
omstandigheid kan een situatie zijn waarbij:
• in redelijkheid verwacht kan worden dat (voortzetting van) inkoop van Participaties tot
gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande
Participanten onevenredig worden geschaad, zoals bijvoorbeeld de situatie dat door
(voortzetting van) inkoop van Participaties niet meer aan de voorwaarden voor de
status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet Vpb 1969
voldaan wordt];
• de liquiditeitspositie van het betreffende Subfonds of van het TODAY’S Paraplufonds
als geheel, zulke inkoop niet toestaat en bovendien een voor inkoop benodigde
verkoop van tot het betreffende Subfonds behorende Fondswaarden, gelet op de
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daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te
realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is.

De Beheerder zal te allen tijde binnen een redelijke termijn aan de betreffende Participanten
mededeling doen van het besluit tot opschorting. Het TODAY’S Paraplufonds beschikt over
voldoende waarborgen opdat, behoudens wettelijke bepalingen en de gevallen waarin
opschorting plaatsvindt zoals hiervoor weergegeven, aan de verplichting om in te kopen en
terug te betalen kan worden voldaan.
Uitgifte- en inkoopprijs Participaties
De uitgifteprijs van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van een
zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag, eventueel verhoogd met een opslag ter
dekking van kosten die een Subfonds in geval van toetreding van Participanten verschuldigd zal
zijn voor vermeerdering van de onderliggende beleggingen. Of een Subfonds een opslag
berekent, blijkt uit de Nadere Beschrijving van het betreffende Subfonds.
De inkoopprijs van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van een
zodanige Participatie, eventueel verlaagd met een afslag ter dekking van kosten die een
Subfonds in geval van uittreding van Participanten verschuldigd zal zijn voor vermindering van
de onderliggende beleggingen. Of een Subfonds een afslag berekent, blijkt uit de Nadere
Beschrijving van het betreffende Subfonds. Voor een uitleg van de kosten wordt verwezen
naar onderdeel 8 van dit Prospectus.
De waarde van een Participatie in een bepaald Subfonds is gelijk aan de waarde van dat
Subfonds, gedeeld door het aantal Participaties in dat Subfonds dat op het moment van
vaststelling van de waarde uitstaat. Voor de waardebepaling wordt verwezen naar onderdeel 7
van dit Prospectus.

5.4 Markt voor Participaties
Het TODAY’S Paraplufonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt of een andere
geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt.

5.5 Voornaamste kenmerken Participaties
De Participaties in de Subfondsen zijn Participaties op naam waarvoor geen bewijzen worden
uitgegeven en hebben de kenmerken als bedoeld in artikel 4 en 8 van de Fondsvoorwaarden.
In artikel
17 van de Fondsvoorwaarden zijn de gevallen beschreven waarin een
Fondsvergadering wordt gehouden en de wijze van oproepen van een Fondsvergadering.
Fondsvergaderingen worden gehouden zo vaak als de Beheerder dit in het belang van de
Participanten nodig acht. Het recht om Fondsvergaderingen bijeen te roepen komt toe aan een
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of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste twintig procent van het totale aantal
Participaties houden. In artikel 13 van de Fondsvoorwaarden is beschreven hoe mededelingen
aan Participanten plaatsvinden.
Een voorstel tot opheffing van het TODAY’S Paraplufonds of een Subfonds wordt kenbaar
gemaakt aan de Fondsvergadering. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de
Fondsvoorwaarden, wordt het Fonds of een Subfonds ontbonden bij besluit van de Beheerder
en Juridisch Eigenaar. De vereffening geschiedt door de Beheerder. De Fondsvoorwaarden
blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. Bij vereffening wordt het
liquidatiesaldo uitgekeerd op de in artikel 21 van de Fondsvoorwaarden voorgeschreven wijze.
5.6 Wijziging fondsvoorwaarden
Een wijziging van de fondsvoorwaarden of van de inhoud dit prospectus wordt via de website
www.fortomorrow.nl aan participanten kenbaar gemaakt. Tevens krijgen zij hiervan een e-mail
notificatie van de beheerder toegestuurd. Indien de wijziging van de voorwaarden een
materiële wijziging van strategie en/of risicoprofiel inhoudt danwel een verslechtering van de
aan participanten doorberekende kosten van de subfondsen kunnnen participanten
gedurende 1 maand na de notificatie tegen de gangbare voorwaarden uitstappen. Na deze
maand worden de wijzigingen doorgevoerd en worden participanten hiervan geacht op de
hoogte te zijn.
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6.

Fiscale aspecten

6.1 Vennootschapsbelasting
TODAY’S Paraplufonds opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van
artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Door haar status van fiscale
beleggingsinstelling zal een tarief voor de vennootschapsbelasting van 0% gelden. Kwalificatie
als fiscale beleggingsinstelling is slechts mogelijk indien het doel en de feitelijke werkzaamheid
van het TODAY’S Paraplufonds enkel bestaan in het beleggen van vermogen en aan een aantal
andere wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben onder meer
betrekking op de winstberekening en bestemming en de hoedanigheid van de Participanten
van het TODAY’S Paraplufonds.
Zo moet het TODAY’S Paraplufonds jaarlijks haar winst, exclusief de resultaten die worden
toegevoegd aan de herbeleggingsreserve, binnen acht maanden na het einde van het boekjaar
ter beschikking stellen aan haar Participanten. De uitdelingsverplichting wordt per Subfonds
berekend. In de herbeleggingsreserve worden in beginsel de koersresultaten op effecten en de
daarmee verband houdende valutakoersverschillen opgenomen. Een deel van de aan het
beheer van de beleggingen verbonden kosten dient op de herbeleggingsreserve in mindering
te worden gebracht. De voorwaarden met betrekking tot de hoedanigheid van de
Participanten van de het TODAY’S Paraplufonds houden onder meer in dat:
- de Participaties in een Subfonds niet voor 45% of meer in handen mogen zijn van een lichaam
(of
meerdere verbonden lichamen) dat is onderworpen, of waarvan de gerechtigden tot het
vermogen of de winst van dat lichaam zijn onderworpen, aan een winstbelasting (uitgezonderd
aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde fiscale beleggingsinstellingen); en
- de Participaties in een Subfonds in geen geval voor 25% of meer in handen mogen zijn van
één
enkele buitenlandse aandeelhouder; en
- de Participaties in een Subfonds in geen geval voor 25% of meer in handen mogen zijn van
één
enkele natuurlijke persoon.
6.2 Inkoop Participaties
De inkoop van Participaties door het TODAY’S Paraplufonds zal in beginsel kunnen geschieden
zonder heffing van Nederlandse dividendbelasting.
6.3 Fiscale aspecten voor Participanten in een Subfonds
Inkomstenbelasting
Participaties gehouden door in Nederland wonende particulieren, zullen in beginsel
onderworpen zijn aan de vermogensrendementsheffing, tenzij de Participant een zogeheten
"aanmerkelijk belang" in het TODAY’S Paraplufonds of een Subfonds heeft, dan wel de
Participaties tot het ondernemingsvermogen van de Participant (moeten) worden gerekend.
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De vermogensrendementsheffing is jaarlijks verschuldigd over een (forfaitair) rendement van
4% van de gemiddelde waarde van de vermogensbestanddelen (de bezittingen, verminderd
met de schulden voor zover een drempel wordt overschreden) aan het begin en aan het einde
jaar. Dit forfaitaire rendement wordt belast naar een vast tarief van 30%, hetgeen resulteert in
een jaarlijkse effectieve belastingdruk van 1,2% van de gemiddelde waarde van het vermogen.
Een deel van het vermogen wordt vrijgesteld.
Particuliere Participanten die een aanmerkelijk belang in het TODAY’S Paraplufonds of een
Subfonds hebben, vallen niet onder de vermogensrendementsheffing, maar zijn daarentegen
25% belasting verschuldigd over de resultaten (dividenden en koersresultaten) uit de
Participaties. Een aanmerkelijk belang is onder meer aanwezig indien de Participant, al dan
niet tezamen met zijn of haar partner, een belang heeft van ten minste 5% in het TODAY’S
Paraplufonds, of in één van de Subfondsen. Indien de Participaties tot het
ondernemingsvermogen van de Participant behoren, vormen de resultaten (dividenden en
koersresultaten) uit de Participaties in beginsel onderdeel van de belastbare winst.
6.4 Vennootschapsbelasting
Voor in Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige Participanten vormen de
resultaten (dividenden en koersresultaten) uit de Participaties in het TODAY’S Paraplufonds in
beginsel onderdeel van de belastbare winst. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing
op de Participaties in het TODAY’S Paraplufonds.
6.5 Dividendbelasting
Het TODAY’S Paraplufonds is in beginsel verplicht 15% dividendbelasting in te houden over de
uit te keren dividenden, en af te dragen aan de Belastingdienst. Dividenden in de vorm van
Participaties die ten laste van de algemene reserve worden uitgekeerd, zijn voor het bedrag
van de nominale waarde onderworpen aan inhouding van dividendbelasting. Dividenden in de
vorm van Participaties die uitgekeerd worden ten laste van het fiscaal erkend gestort kapitaal,
zijn daarentegen vrijgesteld van dividendbelasting. Uitkeringen uit de herbeleggingsreserve
zijn niet belast met dividendbelasting.
De ingehouden dividendbelasting kan in beginsel door in Nederland wonende particuliere en in
Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige Participanten worden teruggevorderd,
dan wel worden verrekend met de inkomstenbelasting c.q. de vennootschapsbelasting. In
Nederland gevestigde rechtspersonen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting kunnen
op grond van artikel 10 lid 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965, binnen de daarvoor
gestelde termijn, een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor teruggaaf van de
ingehouden dividendbelasting. De dividendbelasting wordt over het algemeen verminderd
voor buitenlandse Participanten indien een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van
toepassing is. Vaak is de dividendbelasting voor niet-ingezetenen verrekenbaar met in eigen
land te betalen belasting. Voor zover van rechtstreeks belang voor de participanten zullen
officieel bekend gemaakte aanpassingen in het toepasselijke belastingstelsel die ongewijzigd
qua vorm en inhoud in werking zullen treden aan hen worden gecommuniceerd via e-mail en
de website www.fortomorrow.nl
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6.6 Fiscale regelingen (banksparen)
De Participaties kunnen worden gebruikt in het kader van de fiscale regelingen voor
banksparen. Participanten die van deze fiscale regelingen voor banksparen gebruik willen
maken, worden verwezen naar de daarvoor toepasselijke algemene voorwaarden, te vinden
op de Website van de Beheerder.
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7.

Waardering van (de Subfondsen van) het TODAY’S Paraplufonds

7.1

Vaststelling NAV

De NAV – de Net Asset Value of intrinsieke waarde per Participatie – wordt op elke Handelsdag
maandelijks door de Beheerder vastgesteld. De Handelsdagen (de frequentie van uitgifte en
inkoop van Participaties) van ieder Subfonds worden weergegeven in de Nadere Beschrijving
van ieder Subfonds. Indien de Beheerder dit wenselijk acht, kan de Beheerder besluiten de
NAV vaker dan eenmaal per Handelsdag vast te stellen. De Beheerder kan ook vaststellen dat
voor bepaalde Subfondsen de NAV minder frequent wordt vastgesteld. De NAV wordt
vastgesteld in Euro’s tot op vier decimalen per Participatie. Daarbij worden de Fondswaarden
die tot het desbetreffende Subfonds behoren door de Beheerder op consistente wijze
gewaardeerd.

7.2

Waarderingsgrondslagen

Bij de bepaling van de NAV wordt voor de waardering van de activa en passiva en de
resultaatbepaling uitgegaan van in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen,
waarbij in beginsel geldt:
•

•

•

•

dat op gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare
financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de meest recente openings- of
slotkoers, of, bij gebreke daarvan, op de door de Beheerder getaxeerde waarde. Indien
financiële instrumenten op verschillende gereglementeerde markten dan wel
handelsplatformen verhandelbaar zijn, bepaalt de Beheerder welke koers in
aanmerking wordt genomen.
dat in geval van buitengewone marktomstandigheden of in tijde van grote volatiliteit
op de financiële markten zal de Beheerder bij de vaststelling van de waarde van de op
gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële
instrumenten rekening houden met gedane koersen, maar ook met andere relevante
indices op financiële markten (“fair value pricing”), hierbij kan in het geval van
ontbrekende koersen ook gebruik worden gemaakt van het gemiddelde van de bied en
laatkoers van de vorige handelsdag;
dat de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de
opgelopen nog niet ontvangen rente, de vastgestelde nog niet ontvangen dividenden
en de kosten die ten laste van het TODAY’S Paraplufonds worden gebracht, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde;
dat eventuele tot een Subfonds behorende incourante en/of niet op
gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële
instrumenten worden gewaardeerd op basis van de voor deze financiële instrumenten
meest recente beschikbare informatie waarover de Beheerder beschikt. De Beheerder
zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente informatie. Dit impliceert
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•

•

dat – in tegenstelling tot op gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen
verhandelbare financiële instrumenten – voor incourante en/of niet op
gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen verhandelbare financiële
instrumenten een mate van datering kan gelden;
dat transacties in op gereglementeerde markten dan wel handelsplatformen
verhandelbare financiële instrumenten in vreemde valuta naar EUR worden
omgerekend tegen de koers op de transactiedatum;
dat activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar EUR tegen
de NY close wisselkoers van de betreffende Handelsdag.

Indien na vaststelling van de NAV maar voorafgaand aan publicatie van het jaarverslag
informatie beschikbaar komt, die leidt tot een materieel ander inzicht ten aanzien van de te
publiceren NAV, dan zal dit in het verslag worden gemeld. De nadere informatie zal verwerkt
worden bij de eerstvolgende vaststelling van de NAV.

7.3

Opschorting vaststelling NAV

De Beheerder kan, overeenkomstig artikel 10 lid 4 en 5 en artikel 11 lid 3 van de
Fondsvoorwaarden, de vaststelling van de NAV tijdelijk opschorten:
• indien de beleggingsinstelling waarin het betreffende Subfonds belegt de waarde van
haar beleggingen niet kan vaststellen om redenen als voorzien in de voorwaarden van
die beleggingsinstelling;
• indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden
gebruikt voor de bepaling van de NAV, niet meer functioneren of indien om enige
andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het Subfonds niet met de
door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald;
• indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische,
militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de
Beheerder verhinderen de waarde van de NAV te bepalen.
7.4

Bekendmaking NAV

De NAV van een Subfonds wordt maandelijks vermeld op de Website van de Beheerder. Indien
de NAV van een Subfonds onjuist is vastgesteld, wordt onder de volgende voorwaarden
overgegaan tot compensatie. De Beheerder zal tot compensatie overgaan in geval van een
materiële afwijking van ten minste 1% ten opzichte van de juiste NAV.
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8.

Kosten en vergoedingen

8.1

Kosten bij aan- en verkoop van Participaties

Aan- en verkoop van Participaties in een Subfonds
De Beheerder kan kosten in rekening brengen bij aan- en verkoop van Participaties in een
Subfonds. Indien de Beheerder ten aanzien van een Subfonds aan- en verkoopkosten in
rekening brengt worden deze tevens vermeld in de Nadere Beschrijving van het betreffende
Subfonds.
Vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geldt ten aanzien van alle Subfondsen dat
geen aankoopkosten in rekening worden gebracht. Voor bedragen ineens lager dan €100.000,geldt dat er 0,50% transactiekosten bij aankoop (toetreding) op een Handelsdag in rekening
worden gebracht. Deze transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Bij verkoop (uittreding)
zijn geen kosten van toepassing. Een actueel overzicht van de Handelsdagen kunt u vinden op
www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste beursdag van de maand.
Voor zover er aankoopkosten in rekening worden gebracht, komen deze kosten direct ten laste
van de Participant. De Beheerder brengt de kosten in mindering op het door de Participant
gestorte bedrag waarvoor toekenning van Participaties is gevraagd. Mochten er
aankoopkosten worden berekend, dan zullen deze vrij van BTW zijn.

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij het switchen (inruilen) tussen de Subfondsen
onderling. Dit geldt bij het switchen tussen Subfondsen op een Handelsdag. Bij het – op
verzoek van een participant – switchen tussen Subfondsen op een andere dag dan een
Handelsdag zijn er (additionele) transactiekosten van 0,30% over de effectieve
transactiewaarde met een minimum van € 400,-.

8.2

Kosten ten laste van de Subfondsen

Beheervergoeding
De Beheerder brengt een beheervergoeding in rekening voor het beheer van (de Subfondsen
van) het TODAY’S Paraplufonds. De beheervergoeding wordt vastgesteld als een percentage
van de NAV van het Subfonds.
De maximale beheerkosten voor de Subfondsen bedragen op jaarbasis:
1.
2.
3.
4.
5.

For Tomorrow (F.T.) Tracker Fonds Zeer Defensief :
For Tomorrow (F.T.) Actief Fonds Offensief :
For Tomorrow (F.T.) Wereldwijd Beleggen Fonds :
For Tomorrow (F.T.) Continu Click Fonds :
For Tomorrow (F.T.) Neutraal Balans Fonds :

0,29%
1,20 %
0,35%
1,30%
1,20%
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De beheervergoeding wordt aan het einde van iedere maand voor ieder Subfonds vastgesteld
op basis van de laatst vastgestelde NAV van het betreffende Subfonds en betaalbaar gesteld
per het begin van het daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op
de dan geldende NAV van het Subfonds. De hoogte van de beheervergoeding kan per Subfonds
verschillen en wordt in de Nadere Beschrijvingen vermeld. De beheervergoeding is vrij van
BTW.
De Beheerder zal de volgende kosten - die rechtstreeks bij haar in rekening worden gebracht –
voldoen uit de door haar ontvangen beheervergoeding:
-

de kosten gemoeid met de administratie en bewaring van de activa van (de
Subfondsen van) het TODAY’S Paraplufonds;
kosten van externe juridische en fiscale adviseurs;
accountantskosten;
toezichtkosten;
marketingkosten;
verplichte publicaties;
bankkosten;
overige indirecte kosten

De hiervoor weergegeven kosten worden dus niet als extra kosten ten laste van de
Participanten of ten laste van (de Subfondsen van) het TODAY’S Paraplufonds gebracht.
Vanaf 15 november 2018 kunnen de Subfondsen beleggen in de volgende fondsen van het
Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen van Wijs & Van Oostveen (hierna: het W&O
paraplufonds). Die fondsen kennen eveneens een beheervergoeding en kosten, zoals hierna
vermeld:
1.
2.
3.

W&O Bright New World (W&O BNW):
W&O Europees Aandelenfonds (W&O Eur. Aandelen):
W&O Europees Aandelenfonds (W&O Eur. Obligaties):

1,20%
1,00%
1,00%
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Beheervergoeding
Transactievergoeding
Aankoopkosten / toetredinsgkosten
Verkoopkosten / uittredinsgkosten
Opname kosten
Switchkosten
Kosten aanhouden rekening
Afwikkeling rekening
Bewaarloon
Kosten beheerder
Kosten toezichthouder
Minimaal aan te houden participaties
Minimaal aankoopbedrag
Minimaal aankoopbedrag vervolgstortingen
Minimaal uittredingsbedrag
Minimaal swicth bedrag

W&O BNW
1,2% per jaar
0,65% per jaar
0,5% van de afgifteprijs
1,00%

W&O Eur. Aandelen
W&O Eur. Obligatie
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
€ 150,00
€ 150,00
0,5% over de waarde v/d switch
0,50%
0,50%
1.70 per maand per account* 1.70 per maand per account*
€ 150,00
€ 150,00

€ 100,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 500,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 500,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 500,00

* een account is 1 rekening die samengesteld kan zijn door 2
subfondsen en alleen van toepassing indien iemand Box 1 belegd

Zie verder het prospectus van de Wijs & Van Oostveen fondsen: www.wijsfundmanagement.nl.
Aan- en verkoop van beleggingen door een Subfonds
De kosten die een Subfonds in geval van toetreding respectievelijk uittreding van Participanten
verschuldigd zal zijn voor vermeerdering respectievelijk vermindering van de onderliggende
beleggingen (ofwel: transactiekosten), zullen ten laste komen van het betreffende Subfonds. In
geval van rechtstreekse belasting zijn bij het tonen van het bruto rendement van de
Subfondsen de transactiekosten derhalve al afgetrokken.
Voor alle transacties die ten behoeve van TODAY’S Paraplufonds worden uitgevoerd op het
handelsplatform van Today’s Brokers worden transactiekosten in rekening gebracht. TODAY’S
Paraplufonds maakt gebruik van het handelsplatform van TradersOnly omdat de
transactiekosten zeer laag zijn. Daarnaast is het handelsplatform zeer gebruiksvriendelijk en
betrouwbaar en zijn de rekeningen van de verschillende Subfondsen goed te controleren door
risk management, de Bewaarder en de Administrateur.
Op ForTomorrow.nl is een lijst te vinden op: https://www.fortomorrow.nl/component/
jdownloads/send/3-documenten/178-tco-interne-transactiekosten met actuele
handelstarieven die de fondsen betalen. Door de transacties uit te voeren via Traders Only
maakt TODAY’S Paraplufonds gebruik van de volumekorting die Traders Only als introducing
broker ontvangt van prime brokers Interactive Brokers (U.K.) Limited (Interactive) en
BinckBank.

Kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen
De Subfondsen mogen direct of indirect beleggen in andere externe, niet aan de Beheerder of
het TODAY’S Paraplufonds gelieerde beleggingsinstellingen. In welke vermogenswaarden
wordt belegd, wordt per Subfonds omschreven in de Nadere Beschrijvingen die als Bijlage I
onderdeel uitmaken van dit Prospectus. Wanneer een Subfonds belegt in andere externe
beleggingsinstellingen, zullen de kosten die deze andere externe beleggingsinstellingen in
rekening brengen direct of indirect ten laste van het vermogen van de desbetreffende externe
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beleggingsinstelling worden gebracht. De soort en hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van
de voorwaarden van de externe beleggingsinstelling en kunnen (mede) omvatten de kosten
van dezelfde soort als die het TODAY’S Paraplufonds in rekening brengt.

8.3

Lopende Kostenratio TODAY’S Paraplufonds

In de Nadere Beschrijvingen van ieder Subfonds zal de lopende kosten ratio van dat Subfonds
worden opgenomen. Hierin zijn inbegrepen de directe kosten van de Subfondsen
(beheervergoeding) en de aan de Subfondsen toegerekende kosten (inclusief de kosten van
externe beleggingsinstellingen). Niet inbegrepen zijn – voor zover van toepassing - de aan- en
verkoop van Participaties in een Subfonds als hiervoor genoemd in onderdeel 8.1 van dit
Prospectus onder “aan- en verkoop van Participaties in een Subfonds” (en de data- en
transactiekosten). De lopende kosten zullen niet meer dan maximaal 2% van het Subfonds NAV
per jaar bedragen en bedragen gebaseerd op de opgebouwde historie op jaarbasis circa:

1.
2.
3.
4.
5.

8.4

For Tomorrow (F.T.) Tracker Fonds Zeer Defensief:
For Tomorrow (F.T.) Actief Fonds Offensief:
For Tomorrow (F.T.) Wereldwijd Beleggen Fonds:
For Tomorrow (F.T.) Continu Click Fonds:
For Tomorrow (F.T.) Neutraal Balans Fonds:

0,47%
1,44%
0,55%
1,46%
1,41%

Kosten van het TODAY’S Paraplufonds en de Subfondsen per boekjaar

In de jaarrekening van het TODAY’S Paraplufonds zal vanaf het boekjaar 2016 inzicht worden
gegeven in de kosten van het TODAY’S Paraplufonds en in de kosten van de Subfondsen
overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
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9

Dividendbeleid

Elk Subfonds van het TODAY’S Paraplufonds zal binnen acht maanden na afloop van het
boekjaar de voor uitdeling beschikbare fiscale winst in de vorm van dividend uitkeren aan de
Participanten, zodat voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden aan fiscale
beleggingsinstellingen in de zin van artikel 28 van de Wet Vpb 1969. Op de uitgekeerde
dividenden wordt in beginsel 15% dividendbelasting ingehouden, die mogelijk kan worden
verrekend met de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting, dan wel kan worden
teruggevraagd. Voor meer informatie over de inhouding, verrekening en teruggaaf van
dividendbelasting wordt verwezen naar onderdeel 6 van dit Prospectus (“Fiscale aspecten”).

De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten in het TODAY’S Paraplufonds, de
samenstelling van de uitkeringen aan Participanten in het TODAY’S Paraplufonds alsmede de
wijze van betaalbaarstelling worden bekendgemaakt aan het (e-mail) adres van iedere
Participant, alsmede op de Website van de Beheerder.
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10.

Verslaglegging en overige informatie

10.1

Financiële verslaglegging

(Half)jaarcijfers
Het boekjaar van het TODAY’S Paraplufonds is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van het TODAY’S Paraplufonds maakt
de Beheerder een jaarverslag van het TODAY’S Paraplufonds openbaar door middel van
publicatie op de Website. Het jaarverslag omvat het verslag van de Beheerder, de jaarrekening
(bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting) en de overige
gegevens als bedoel in Titel 9 van boek 2 NBW en hetgeen is bepaald in het Bgfo en de AIFMD
Regels. In de jaarrekening worden de gegevens per Subfonds uitgesplitst.
Het jaarverslag van het TODAY’s Paraplufonds wordt gecontroleerd door een
registeraccountant.
Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar geeft de
Beheerder voor het TODAY’S Paraplufonds een halfjaarbericht uit over de eerste helft van het
betreffende boekjaar, bestaande uit ten minste een balans en een winst- en verliesrekening,
overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke vereisten. In de halfjaarcijfers worden
de gegevens per Subfonds uitgesplitst. Het halfjaarverslag zal voor Participanten beschikbaar
worden gesteld op de Website van de Beheerder.
Het jaarverslag en het halfjaarbericht van het TODAY’S Paraplufonds zijn tevens kosteloos
verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder. Het meest recente jaarverslag zal als Bijlage
integraal onderdeel uitmaken van het Prospectus en wordt beschikbaar gehouden op de
Website van de Beheerder.
Behaalde rendementen
Voor informatie over het meest actuele behaalde rendement van de Subfondsen wordt
verwezen naar het jaarverslag en de Website van de Beheerder.

10.2

Overige informatie

Algemeen
De Beheerder zal aan een ieder die daarom verzoekt tegen ten hoogste de kostprijs de
gegevens omtrent de Beheerder en de Bewaarder welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in
het Handelsregister moeten worden opgenomen, verstrekken.
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Verder zal de Beheerder aan Participanten die daarom verzoeken tegen ten hoogste de
kostprijs het volgende verstrekken:
•

•

•

•

indien van toepassing: een afschrift van een besluit van de toezichthoudende autoriteit
dat de Beheerder, het TODAY’S Paraplufonds of de Bewaarder niet aan alle gestelde
regels hoeft te voldoen met betrekking tot het TODAY’S Paraplufonds;
De statuten, jaarrekeningen en jaarverslagen van zowel de Beheerder als de
Bewaarder zijn op hun websites beschikbaar en deze stukken zijn voor participanten
kosteloos op te vragen bij de Beheerder;
Een afschrift van de maandelijkse opgave, inzake (i) de totale waarde beleggingen en
(ii) een overzicht van de samenstelling van de beleggingen (iii) de intrinsieke waarde
per ParticipatIe en (iv) het totaal aantal uitstaande Participaties.
Een afschrift van de vergunning van de Beheerder

De in dit onderdeel 10.2 genoemde gegevens zullen tevens te raadplegen zijn via de Website
van de Beheerder.
Overige informatieverstrekking
De Beheerder zal Participanten daarnaast periodiek (ten minste twee maal per jaar) informatie
verstrekken over het percentage activa van elk Subfonds waarvoor bijzondere regelingen
gelden vanwege de illiquide aard van de beleggingen van het betreffende Subfonds, eventuele
nieuwe regelingen met betrekking tot deze liquiditeit, alsmede het huidige risicoprofiel per
Subfonds. Daarnaast zal de Beheerder aanvullende informatie als bedoeld in artikel 23 lid 5
van de AIFMD verstrekken ten aanzien van Subfondsen indien deze van tijd tot tijd gebruik
maken van hefboomfinanciering. De hier bedoelde informatie zal door de Beheerder worden
gepubliceerd door middel van plaatsing op de Website.
Klachtenprocedure
Klachten van Participanten die betrekking hebben op het TODAY’S Paraplufonds kunnen
schriftelijk worden ingediend bij de Beheerder:
TODAY’S Tomorrow B.V.
Postbus 139
1200 AC Hilversum

De Beheerder is daarnaast aangesloten bij een in Nederland erkende geschilleninstantie
(KiFID). Uitspraken van KiFID zijn voor Today’s Tomorrow bindend.
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12.

Verklaring

12.1

Verklaring Beheerder

De in dit Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover aan de directie van de Beheerder
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn
geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen.
De Beheerder, het TODAY’S Paraplufonds, de Subfondsen en de Bewaarder voldoen aan de bij
of krachtens de Wft en AIFMD Regels. De Beheerder staat er voor in dat het Prospectus
voldoet aan de wettelijk gestelde regels.
Hilversum, 15 november 2018
TODAY’S Tomorrow B.V.
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13.

Namen en adressen van betrokken partijen en adviseurs

Beheerder:
TODAY’S Tomorrow B.V.
Emmastraat 54 B.G.
1213 AL Hilversum
Tel. 020-523 0000
www.fortomorrow.nl
e-mail: info@fortomorrow.nl
Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Tel. + 31 (0) 20 240 2576
www.darwindepositary.com
e-mail: info@darwindepositary.
Juridisch Eigenaar:
Stichting For Tomorrow Funds, Stichting For Tomorrow Funds II, Stichting For Tomorrow Funds III
Postbus 139
1200 AC Hilversum
Administrateur (algemeen):
Circle Investment Support Services B.V.
Utrechtseweg 31 d
3811 NA Amersfoort
www.circlepartners.com
Administrateur (participatieregister):
theVillageGreen
Kerkstraat 56
1354 AB Almere Haven
E-mail: info@thevillagegreen.nl
Beleggingsadviseur:
Today’s Vermogensbeheer B.V.
Emmastraat 54
1213 AL Hilversum
Introducing Broker:
Caesar Capital B.V. (h.o.d.n. TradersOnly)
Noordkader 4a
6003 ND Weert
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Prime Broker & Custodian:
Interactive Brokers LLC
One Pickwick Plaza
Greenwich, Connecticut
06830 USA
Prime Broker & Custodian:
BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Juridisch adviseur:
Van Benthem & Keulen N.V.
Advocaten en Notariaat
Euclideslaan 51
3584 BM Utrecht
www.vbk.nl
Accountant:
Flynth audit BV
Turfstekerstraat 63 Aalsmeer
Postbus 1077, 1430 BB Aalsmeer
Tel (0297)515300 Fax (0297)344606
www.flynth.nl

Bijlagen
I Nadere Beschrijving van de TODAY’S Subfondsen
II Fondsvoorwaarden
III Meest recente jaarverslag van het fonds
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For Tomorrow (F.T.) Tracker Fonds Zeer Defensief
Dit is de Nadere Beschrijving van het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief, een Subfonds van het
Today’s Paraplufonds. Deze Nadere Beschrijving is vastgesteld op 15 november 2018 door de
Beheerder en de Stichting For Tomorrow Funds overeenkomstig het in het Prospectus
bepaalde. De Nadere Beschrijving van het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief dient te worden
gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Today’s
Paraplufonds.
In afwijking van hetgeen overigens in het beleggingsbeleid beschreven staat, mag het
fondsvermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in:
•

W&O Europees Obligatiefonds, een subfonds van het W&O paraplufonds

A. Doelstelling
Het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief heeft tot doel om vermogensgroei op de langere termijn
te behalen door wereldwijd met de nadruk op Eutropa relatief veilig in obligaties en in
indexvolgende ETF’s op obligaties te beleggen. De rendementsdoelstelling van het fonds is 4%
gemiddeld per jaar.
B. Beleggingsbeleid
Om de doelstelling te behalen, belegt het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief wereldwijd in
obligaties met de nadruk op Europese obligaties. Hiertoe kunnenindividuele obligaties en
indextrackers (ETF’s) worden aangekocht op verschillende obligatie indices. Hierbij wordt een
actief allocatie en duration beleid uitgevoerd gebaseerd op risicospreiding. Daarbij worden
inschattingen gemaakt van de relatieve aantrekkelijkheid van obligaties in verschillende
regio’s, sectoren in relatie tot hun debiteurenkwaliteit en gewogen looptijd. De verwachtingen
van de Beheerder ten aanzien van verschillende segmenten van de obligatiemarkten en
relatieve waarderingen spelen daarbij een beperkte rol. Meer informatie over hoe dit beoogt
waarde toe te voegen aan de portefeuille en het trackrecord van dit beleid kunt u vinden op de
website van de Beheerder: www.ForTomorrow.nl.
De Beheerder maakt in het Subfonds onderscheid in twee categorieën van
obligatiebeleggingen. Doel hiervan is een goede spreiding van risico’s te bereiken om het
Defensieve risicoprofiel van het Subfonds optimaal in te kunnen vullen. Hierin wordt een zo
goed mogelijke balans tussen risico en rendement nagestreefd op middellange termijn.
Afhankelijk van de beleggingsvisie van de beheerder is er enige ruimte om actief af te wijken
binnen de aangegeven bandbreedte. Oplopend in risicograad wordt onderscheid gemaakt
tussen:
1. Lager dan gemiddeld kredietrisico: Index trackers op Staatsobligaties van zeer hoge
kwaliteit (naar oordeel van de beheerder), individuele Staatsobligaties, Inflation linked
Staatsobligaties en Cash. Hierin wordt in principe 60% van de portefeuille belegd met
een maximaal mogelijke afwijking naar boven en beneden van 10%, resulterend in een
bandbreedte van minimaal 50% tot maximaal 70%;
2. Hoger dan gemiddeld kredietrisico: Index trackers op bedrijfsobligaties, hypotheek
obligaties, high yield obligaties en staatsobligaties op Emerging Markets. Hierin wordt
in principe 40% van de portefeuille belegd met een maximaal mogelijke afwijking naar
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boven en beneden van 10%, resulterend in een bandbreedte van minimaal 30% tot
maximaal 50%.
De Beheerder mag voor de invulling van de beleggingen gebruik maken van verschillende
beleggingsinstrumenten, te weten: cash, obligaties en obligatie indexfondsen (ETF’s). Er is geen
verplichting valutaposities af te dekken maar dit zal veelal wel gebeuren naar de basisvaluta
van het fonds, de Euro. Er mag alleen belegd worden in instrumenten genoteerd aan
gereguleerde beurzen in: Europa en Noord Amerika. Er wordt alleen in obligaties belegd en
niet in andere vermogens categorieën zoals aandelen, grondstoffen, derivaten en onroerend
goed.
C. Risico Management
Om tot de gewenste diversificatie van risico te komen zal de beheerder de volgende maximale
toedelingen op het totaal van de portefeuille aanhouden voor verschillende
beleggingsinstrumenten:
1. Cash: maximaal 15%;
2. Staatsobligaties in Europa: minimaal 30%, maximaal 70%;
3. Bedrijfsobligaties Europa: minimaal 10%, maximaal 30%;
4. Individuele Europese staatsobligaties en indexfondsen (ETF’s) op: High yield obligaties,
hypotheek obligaties, staats- en bedrijfsobligaties buiten Europa, Europese inflation linked
obligaties, staatsobligaties op Emerging Markets: minimaal 0% en maximaal 10% per index
of individuele positie.
De minimale gewogen looptijd (duration) van de obligatiebeleggingen in de fondsportefeuille
is 2 jaar, de maximale gewogen looptijd is 10 jaar. Gemiddeld zal de duration op langere
termijn 4 tot 6 jaar bedragen.
Omdat financiële markten van tijd tot tijd onstuimig zijn, kunnen bovenstaande waarden op de
korte termijn onmogelijk 100% gegarandeerd worden. De beheerder spant zich in naar eigen
inzicht om geografische-, valuta- en sectorrisico’s op adequate wijze te spreiden en de
exposure binnen de gestelde limieten en bandbreedtes te houden. Enige concentratierisico’s,
zoals bijvoorbeeld exposure in Europa, de Emerging Markets of de V.S. zullen hierbij van tijd
tot tijd niet vermeden kunnen worden.
D. Risico’s
Participanten dienen zich er van bewust te zijn dat beleggen in het F.T. Tracker Fonds Zeer
Defensief en beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich brengt. De waarde van de
belegging kan zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat bij inkoop de Participant minder
terugkrijgt dan door hem is ingelegd. Het is van belang dat de Participant, al dan niet met
behulp van een financieel adviseur, goed en gefundeerd beoordeelt of het beleggen in het F.T.
Tracker Fonds Zeer Defensief bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De waarde van de
beleggingen van het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In de onderstaande opsomming staan de meest courante risico’s opgenomen die zich bij het
F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief voor kunnen doen. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor een
beschrijving van de risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus van het Today’s Paraplufonds.
Het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief staat onder andere bloot aan de volgende, vaker
voorkomende risico’s: macro-economisch risico, koersrisico, marktrisico, valutarisico,
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rendementsrisico, herinvesteringsrisico, inflatie- en renterisico, rentecurve risico,
aflossingsrisico, kredietrisico, concentratierisico (obligaties van een bepaald land en/of regio),
herinvesteringsrisico,spreadrisico, risico van leverage, onderpandrisico (ook van ETF’s),
debiteurenrisico.
De volgende risico’s komen minder vaak voor: geopolitiek- en landenrisico, liquiditeitsrisico
(verhandelbaarheidsrisico), risico van tijdelijke opschorting van inkoop en uitgifte participaties
in het uitzonderlijke geval dat beurzen gesloten zijn, risico ongedeeld Fondsvermogen, risico
van wijzigingen in wet- en regelgeving, liquiditeitsrisico, afwikkelingsrisico,
bewaarnemingrisico, risico bij in- en uittreden, operationeel risico, risico opschorting van
inkoop en uitgifte, fiscale gevolgen Participaties , kwalificatierisico fonds voor gemene
rekening en tegenpartijrisico.
Niet of nauwelijks voor komen: derivatenrisico, aandelenrisico, volatiliteitsrisico, risico van
short positie, onderpand risico, verhuur- en leegstandrisico.
E. Risicoprofiel van de Participant
Het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief beoogt voor Defensief ingestelde beleggers een
geschikte bouwsteen voor de portefeuille te zijn. Hij of zij is ook ingesteld op sparen.
Risicoarme beleggingen zoals obligaties vormen het grootste deel van zijn of haar beleggingen.
Een verlies in een slecht beleggingsjaar van maximaal -10% is nog acceptabel. Bij omvangrijke
en snelle rentestijgingen in combinatie met een lange looptijd van de obligatiebeleggingen kan
dit verlies bij uitzondering nog hoger uitkomen.
De Defensief ingestelde belegger heeft weinig affiniteit met beleggen als middel om tot groei
van het vermogen te komen. Spreiding van risico’s en vermogensbehoud nemen een centrale
plaats in. De aanbevolen beleggingshorizon is ten minste 4 jaren.
F. Kosten en vergoedingen, lopende kostenratio
De Beheerder brengt een jaarlijkse beheervergoeding in rekening van 0,29% van het F.T.
Tracker Fonds Zeer Defensief van de totale waarde van de uitstaande Participaties (NAV). De
beheervergoeding wordt iedere maand vastgesteld op basis van de laatst vastgestelde NAV
van het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief en betaalbaar gesteld per het begin van de
daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op de dan geldende NAV
van het fonds. Op jaarbasis bedraagt de lopende kostenratio circa 0,47%, De
beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Er is geen prestatievergoeding (performance fee) op
het Subfonds van toepassing.
G. Aan- en verkoop van Participaties
Het Subfonds berekent voor transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geen
aan- of verkoopkosten. Voor bedragen lager dan €100.000,- geldt dat er 0,50%
transactiekosten bij aankoop (toetreding) op een Handelsdag in rekening worden gebracht bij
de Participant. Deze transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Een actueel overzicht van
de Handelsdagen kunt u vinden op www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste
beursdag van de maand als Handelsdag. Bij verkoop (uittreding) zijn geen kosten van
toepassing. Het wisselen van bestaande beleggingen in Subfondsen (‘switchen’) onder Today’s
Paraplufonds kan kosteloos plaats vinden.
H. Uitgifte en inkoop van Participaties
Uitgifte en inkoop van Participaties in het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief geschiedt op
verzoek van een Participant. Op verzoek van een Participant kan de Beheerder tot een extra
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tussentijdse Handelsdag besluiten. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 0,30%
met een minimum van € 400,-. Deze zijn voor rekening van de desbetreffende Participant.

I. Historische rendementen

Maandrendementen 2016
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

1.16%

0.42%

0.51%

-0.10%

0.24%

1.48%

0.56%

0.01%

0.04%

Okt

Nov

Dec

Ontwikkeling Rendement
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.95%

-2.72%

-0.77%

9.40%

5.77%

8.54%

6.78%

8.79%

0.75%

6.80%

-0.63%

4.39%

Het Subfonds is gestart op 30 september 2012. Rendementen hiervoor zijn gebaseerd op een
backtest, daarna op basis van de behaalde resultaten.
J. Meest recente netto vermogenswaarde
For Tomorrow (F.T.) Tracker Fonds Zeer Defensief koers is gelijk aan: EUR 113.91 per 30
september 2016
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F.T. Actief Offensief fonds
Dit is de Nadere Beschrijving van het F.T. Actief Offensief fonds, een Subfonds van het Today’s
Paraplufonds. Deze Nadere Beschrijving is vastgesteld per 15 november 2018 door de
Beheerder Today’s Tomorrow en de Stichting For Tomorrow Funds II, overeenkomstig het in
het Prospectus bepaalde en volgt de versie van 12 oktober 2016 op. De Nadere Beschrijving
van het F.T. Actief Offensief Fonds dient te worden gelezen in combinatie met het Prospectus
en de Fondsvoorwaarden van het Today’s Paraplufonds.
In afwijking van hetgeen overigens in het beleggingsbeleid beschreven staat, mag het
fondsvermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in:
•

W&O Europees Aandelenfonds, een subfonds van het W&O paraplufonds

A. Doelstelling
Het F.T. Actief Offensief Fonds heeft tot doel om vermogensgroei op lange termijn te behalen
in zowel opgaande als dalende financiële markten. Het fonds kent geen vergelijkingsindex
(benchmark). De doelstelling voor het rendement is 8% gemiddeld per jaar.
B. Beleggingsbeleid
Diverse Hedge Fund strategieën worden gevolgd, zoals short gaan in aandelen of obligaties,
handelen in termijncontracten op indices en aandelen, Equity Long/Short (inspelen op
verschillen in rendement tussen diverse aandelen of categorieën), contraire strategieën op
sterk dalende of sterk stijgende onderliggende waarde. Dit kan direct in de onderliggende
waarde of met afgeleide producten zoals: opties, Futures en of Turbo’s.
Diverse beleggingsinstrumenten en onderliggende waarden kunnen worden gebruikt om tot
een optimale portefeuille te komen. Kwantitatieve, technische en kwalitatieve factoren spelen
een rol in het beleid. Het herkennen en inspelen op koerstrends (of het einde hiervan) in de
financiële markten voor verschillende asset categorieën neemt hierbij een centrale rol in.
Daarnaast het beoordelen van nieuwsberichten, sentimenten en gebeurtenissen die de
koersen kunnen beïnvloeden. Fundamentele analyse en de waardering van beleggingen wordt
gebruikt, maar neemt in de gevolgde strategie een beperktere plek in. De Beheerder mag de
portefeuille invullen met instrumenten die zowel van koersstijging, een koersdaling als een
zijwaartse markt kunnen profiteren. Meer informatie over hoe de Beheerder beoogt waarde
toe te voegen aan de portefeuille en het trackrecord van dit beleid kunt u vinden op de
website van de Beheerder: www.ForTomorrow.nl.
C. Beleggingsinstrumenten
De Beheerder mag voor de invulling van de beleggingen gebruikmaken van verschillende
beleggingsinstrumenten, te weten: individuele aandelen (long/short) en obligaties, cash,
geldmarktfondsen, obligatiefondsen, actieve en passieve aandelen(index)fondsen, ETF’s,
derivaten (zoals futures, turbo’s, speeders en opties), vastgoed aandelen en -fondsen,
alternatieve beleggingen, private equity fondsen, grondstoffen en valuta. Er mag alleen belegd
worden in instrumenten die genoteerd zijn aan gereguleerde beurzen in: Europa, Noord
Amerika waaronder Canada, Japan, Australië, Hong Kong en Singapore.
D. Risico Management
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Het is de Beheerder toegestaan aandelen in te lenen en vervolgens te verkopen die het fonds
niet bezit (“short gaan”). Dit mag echter met een maximum van 3% van de onderliggende
waarde van de totale portefeuille. Het is de Beheerder eveneens toegestaan ongedekte
(‘naked’) shortposities in put opties in te nemen, maar alleen voor zover 100% van de cash
(dan wel 110% van de tegenwaarde in AAA obligaties) aanwezig is om deze positie op de
uitoefenprijs van de optie aan te kopen.
Gedekte (‘covered’) call opties mogen worden geschreven (verkocht) tegenover dezelfde
onderliggende waarden van die opties in de portefeuille ten behoeve van optimalisering van
het risico-rendementsprofiel. De ratio put spread is afgeleid van de put spread, waar u één put
koopt en één put met een andere uitoefenprijs verkoopt, bij een ratio call spread worden er
maximaal ratio twee puts met de een lagere uitoefenprijs verkocht. Het risico van de
ongedekte ratio deel is altijd in cash of AAA obligaties aanwezig in het fonds.
Posities met behulp van derivaten (zoals Turbo’s) die van een daling of stijging van een
onderliggende waarde kunnen profiteren, mogen worden ingenomen. Hierbij wordt bij
voorkeur gebruik gemaakt van gekochte opties en of Turbo’s welke maximaal tot verlies van de
totale investering kunnen leiden. Indien er futures of andere termijncontracten gehandeld
worden mag nooit meer dan 2 maal (hefboom) de onderliggende waarde op het totale
fondsvermogen voor zover aanwezig in cash en obligaties – niet in aandelen en derivaten – in
Euro’s van de portefeuille geriskeerd worden. Op deze wijze wordt de kans op een restschuld
tot een absoluut minimum beperkt.
Bij toepassing van aandelen index futures mogen alleen breed gespreide indices hiertoe
worden gebruikt. De hefboom van 2 mag alleen toegepast worden op indices zoals: Nasdaq
100, Russell 2000, Russell 3000, Dow Jones Industrial, S&P 500, AEX 25 (NL), EuroStoxx 50
(EUR), CAC 40 (FR) en DAX 30 (DLD). Het is ook toegestaan de hefboom van 2 op het totale
fondsvermogen toe te passen op liquide obligatie futures zoals de Bund en de BOBL (beide
Duitsland) en op valuta en grondstof gerelateerde futures.
E. Risico’s
De Beheerder spant zich in naar eigen inzicht om geografische-, valuta- en sectorrisico’s op
adequate wijze te spreiden en de exposure binnen de gestelde limieten en bandbreedtes te
houden. Concentratierisico’s, zoals bijvoorbeeld exposure in Europa, de Emerging Markets of
de V.S. zullen hierbij van tijd tot tijd niet vermeden worden. Omdat financiële markten van tijd
tot tijd onstuimig zijn, kunnen bovenstaande waarden op de korte termijn onmogelijk 100%
gegarandeerd worden.
Participanten dienen zich er van bewust te zijn dat beleggen in het algemeen bepaalde risico’s
met zich brengt en specifiek het beleggen in het F.T. Actief Offensief Fonds. De waarde van de
belegging kan zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat bij inkoop de Participant minder
terugkrijgt dan door hem is ingelegd. Het is van belang dat de Participant, al dan niet met
behulp van een financieel adviseur, goed en gefundeerd beoordeelt of het beleggen in het F.T.
Actief Offensief Fonds bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De waarde van de
beleggingen van het F.T. Actief Offensief Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In de onderstaande opsomming staan de meest courante risico’s opgenomen die zich bij het
F.T. Actief Offensief Fonds voor kunnen doen. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor een
beschrijving van de risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus van het Today’s Paraplufonds.
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Het F.T. Actief Offensief Fonds staat vaker bloot aan: macro-economisch risico, koersrisico,
marktrisico, valutarisico, rendementsrisico, herinvesteringsrisico, concentratierisico
(debiteuren en makten en beleggingen), spreadrisico, risico van leverage, derivatenrisico,
aandelenrisico, volatiliteitsrisico, risico van short positie, onderpandrisico (ook van ETF’s),
debiteurenrisico.
De volgende risico’s komen minder vaak voor: inflatie- en renterisico, rentecurve risico,
aflossingsrisico, kredietrisico, onderpand risico, herinvesteringsrisico, geopolitiek- en
landenrisico, liquiditeitsrisico (verhandelbaarheidsrisico), verhuur- en leegstandrisico, risico
van tijdelijke opschorting van inkoop en uitgifte participaties in het uitzonderlijke geval dat
beurzen gesloten zijn, risico ongedeeld Fondsvermogen, risico van wijzigingen in wet- en
regelgeving, liquiditeitsrisico, afwikkelingsrisico, bewaarnemingrisico, risico bij in- en uittreden,
operationeel risico, risico opschorting van inkoop en uitgifte, fiscale gevolgen Participaties ,
kwalificatierisico fonds voor gemene rekening en tegenpartijrisico.
Niet of nauwelijks komen voor: risico ongedeeld Fondsvermogen.

F. Risicoprofiel van de Participant
Het F.T. Actief Offensief Fonds is geschikt voor participanten die een brede inzet van diverse
beleggingsinstrumenten en strategieën beschouwen als een goede manier om in te spelen op
de ontwikkelingen van de diverse financiële markten. Het Subfonds is ook geschikt voor
ervaren beleggers die gewend zijn aan volatiele koersbewegingen, vergelijkbaar met een
belegging in wereldwijde aandelen. De participant moet in staat zijn tijdelijke verliezen op te
kunnen vangen. Het F.T. Actief Offensief Fonds is geschikt voor lange termijn georiënteerde
beleggers die een beleggingshorizon hebben van tenminste zeven jaren.

G. Kosten en vergoedingen, lopende kostenratio
De Beheerder brengt een jaarlijkse beheervergoeding in rekening voor het beheren van het
F.T. Actief Offensief Fonds van 1,20% van de net asset value (NAV) van de totale waarde van
de uitstaande Participaties. De beheervergoeding wordt iedere maand vastgesteld op basis van
de laatst vastgestelde NAV van het F.T. Actief Offensief Fonds en betaalbaar gesteld per het
begin van de daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op de dan
geldende NAV van het Subfonds. Op jaarbasis bedraagt de lopende kostenratio circa 1,41%, De
beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Er is geen prestatievergoeding (performance fee) op
het Subfonds van toepassing.

H. Aan- en verkoop van Participaties
Het Subfonds berekent voor transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geen
aan- of verkoopkosten. Voor bedragen lager dan € 100.000,- geldt dat er 0,50%
transactiekosten bij toetreding op een Handelsdag in rekening worden gebracht bij de
Participant. Deze transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Een actueel overzicht van de
Handelsdagen kunt u vinden op www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste beursdag
van de maand als Handelsdag, waarbij er gehandeld wordt op de NAV van het voorafgaande
maandeinde. Bij verkoop (uittreding) per regulier maandeinde zijn geen kosten van toepassing.
Het wisselen van bestaande beleggingen in Sub fondsen (‘switchen’) onder Today’s
Paraplufonds kan via een Today’s Tomorrow (ForTomorrow) rekening kosteloos plaats vinden.
Voor tussentijds handelen op andere tijdstippen zullen zoals in het volgende punt vermeld wel
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kosten gerekend worden. Kijk voor een actueel overzicht op
www.fortomorrow.nl/extranoteringen

I. Uitgifte en inkoop van Participaties
Uitgifte en inkoop van Participaties in het F.T. Actief Offensief Fonds geschiedt op verzoek van
een Participant. Op verzoek van een Participant kan de Beheerder tot een extra tussentijdse
Handelsdag besluiten. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 0,30% met een
minimum van € 400,-. Deze zijn voor rekening van de desbetreffende Participant. Ook voor
tussentijdse transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer, gelden deze kosten.

J. Historische rendementen

Maandrendementen 2016
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

1.94%

2.46%

-6.78%

1.65%

-0.81%

2.55%

-1.61%

-0.72%

0.05%

Okt

Nov

Dec

Ontwikkeling Rendement
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.90%

9.40%

5.70%

235.00%

-5.00%

5.40%

4.50%

5.96%

-8.50%

6.24%

1.58%

-1.61%

Getoonde rendementen van voor 30 september 2012 zijn gebaseerd op de online
gepubliceerde “De Lage Landen portefeuille” op www.iex.nl. Daarna op de behaalde resultaten
van het fonds.
K. Meest recente netto vermogenswaarde

De meest recente NAV per Participatie van dit Subfonds per 30 september 2016 is gelijk
aan: EUR 100.57.
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For Tomorrow (F.T.) Wereldwijd Beleggen Fonds
Dit is de Nadere Beschrijving van het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds, een Subfonds van het
Today’s Paraplufonds. Deze Nadere Beschrijving is vastgesteld per 15 november 2018 door de
Beheerder en de Stichting For Tomorrow Funds overeenkomstig het in het Prospectus
bepaalde. De Nadere Beschrijving van het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds dient te worden
gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Today’s
Paraplufonds.
In afwijking van hetgeen overigens in het beleggingsbeleid beschreven staat, mag het
fondsvermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in:
•

W&O Bright New World, een subfonds van het W&O paraplufonds

A. Doelstelling
Het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds heeft tot doel om vermogensgroei op de langere termijn
te behalen door wereldwijd in aandelen te beleggen. Het nagestreefde gemiddelde lange
termijn rendement is 10% per jaar.
B. Beleggingsbeleid
Om de doelstelling te behalen, belegt het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds wereldwijd in
aandelen. Hiertoe worden trackers (ETF’s) aangekocht op verschillende wereldwijde aandelen
indices. Hierbij wordt een actief allocatiebeleid uitgevoerd gebaseerd op risicospreiding.
Daarnaast spelen de verwachtingen van de beheerder ten aanzien van verschillende
segmenten van de aandelenmarkten en relatieve waarderingen een beperkte rol. In dit proces
spelen de relatieve waarderingen van waarde en groeiaandelen een rol net als de economische
ontwikkelingen van sectoren, landen en de rente. Meer informatie over hoe dit beoogt waarde
toe te voegen aan de portefeuille en het trackrecord van dit beleid kunt u vinden op de
website van de Beheerder: www.ForTomorrow.nl.
De Beheerder maakt in het fonds onderscheid in drie categorieën van aandelenbeleggingen.
Doel hiervan is een goede spreiding van risico’s te bereiken om het Offensieve risicoprofiel van
het fonds optimaal in te kunnen vullen. Hierin wordt een zo goed mogelijke balans tussen
risico en rendement nagestreefd op middellange termijn. Afhankelijk van de beleggingsvisie
van de beheerder is er enige ruimte om actief af te wijken binnen de aangegeven
bandbreedte. Oplopend in risicograad wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Lager dan gemiddeld aandelenrisico: Index trackers op wereldwijde aandelen die
zogenaamde waarde kenmerken hebben naar het oordeel van de beheerder. Hierin
mag worden belegd in een bandbreedte van minimaal 0% tot maximaal 30% van de
portefeuille;
2. Gemiddeld aandelenrisico: Index trackers op wereldwijde aandelenindices. Hierin
wordt in principe 60% van de portefeuille belegd met een maximaal mogelijke
afwijking naar boven en beneden van 10%, resulterend in een bandbreedte van
minimaal 50% tot maximaal 80%
3. Hoger dan gemiddeld aandelenrisico: Index trackers op Small en/of Mid caps
aandelen (bedrijven met een beurswaarde van minder dan € 5 miljard) en op
aandelen in Emerging Markets. Hierin mag worden belegd in een bandbreedte van
minimaal 0% tot maximaal 30% van de portefeuille;
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De Beheerder mag tijdelijk tot maximaal 10% cash aanhouden. Er is geen verplichting
valutaposities af te dekken maar dit zal veelal wel gebeuren naar de basisvaluta van het fonds,
de Euro. Er mag alleen belegd worden in instrumenten genoteerd aan gereguleerde beurzen
in: Europa en Noord Amerika. Er wordt behalve eventueel in cash niet in andere beleggingscategorieën dan aandelen belegd.
De Beheerder mag aandelenindex trackers (ETF’s) van meerdere aanbieders selecteren en
gebruiken. Bij het selectieproces spelen de volgende zaken een rol: kosten, mate van tracking
error, uitleen beleid, waardering en performance van de betreffende (deel)markt,
marktgewogen indexing versus fundamental indexing. Fysieke replicatie waarbij de
onderliggende waarden daadwerkelijk worden gekocht wordt geprefereerd boven
synthetische replicatie.

C. Risico Management
Omdat financiële markten van tijd tot tijd onstuimig zijn, kunnen bovenstaande waarden op de
korte termijn onmogelijk 100% gegarandeerd worden. De Beheerder spant zich in naar eigen
inzicht om geografische-, valuta- en sectorrisico’s op adequate wijze te spreiden en de
exposure binnen de gestelde limieten en bandbreedtes te houden. Concentratierisico’s, zoals
bijvoorbeeld exposure in Europa, de Emerging Markets of de V.S. zullen hierbij van tijd tot tijd
niet vermeden kunnen worden.
De Beheerder belegt niet in leveraged ETF’s en ETF’s die een short positie (speculatie op
koersdaling) met zich mee brengen. De benchmark van het Subfonds is de MSCI World Index in
Euro’s. Gezien het beleggingsbeleid zal de performance van het Subfonds daar in enige mate
van af kunnen wijken.

D. Risico’s
Participanten dienen zich er van bewust te zijn dat beleggen in het F.T. Wereldwijd Beleggen
Fonds en beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich brengen. De waarde van de
belegging kan zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat bij inkoop de Participant minder
terugkrijgt dan door hem is ingelegd. Het is van belang dat de Participant, al dan niet met
behulp van een financieel adviseur, goed en gefundeerd beoordeelt of het beleggen in het F.T.
Wereldwijd Beleggen Fonds bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De waarde van de
beleggingen van het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
In de onderstaande opsomming staan de meest courante risico’s opgenomen die zich bij het
F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor een beschrijving van de
risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus van het Today’s Paraplufonds.
Het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds staat vaker bloot aan: macro-economisch risico,
koersrisico, marktrisico, valutarisico, rendementsrisico, concentratierisico (markten en
beleggingen), spreadrisico, aandelenrisico, geopolitiek- en landenrisico, liquiditeitsrisico
(verhandelbaarheidsrisico), onderpandrisico (ook van ETF’s).
De volgende risico’s komen minder vaak voor: inflatie- en renterisico, verhuur- en
leegstandrisico, risico van tijdelijke opschorting van inkoop en uitgifte participaties in het
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uitzonderlijke geval dat beurzen gesloten zijn, risico ongedeeld Fondsvermogen, verhuur- en
leegstandrisico, debiteurenrisico, risico van wijzigingen in wet- en regelgeving,
afwikkelingsrisico, bewaarnemingrisico, risico bij in- en uittreden, operationeel risico, risico
opschorting van inkoop en uitgifte, fiscale gevolgen Participaties , kwalificatierisico fonds voor
gemene rekening, risico ongedeeld Fondsvermogen en tegenpartijrisico.
Niet of nauwelijks komen voor: rentecurve risico, aflossingsrisico, herinvesteringsrisico,
kredietrisico, onderpand risico herinvesteringsrisico, risico van leverage, derivatenrisico,
volatiliteitsrisico, risico van short positie, concentratierisico (debiteuren).
E. Risicoprofiel van de Participant
Het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds beoogt voor offensief ingestelde aandelenbeleggers een
geschikte bouwsteen voor de portefeuille te zijn. Hij of zij is niet of nauwelijks ingesteld op
sparen. Risicovolle beleggingen zoals aandelen vormen het grootste deel van zijn of haar
beleggingen. Een verlies in een slecht beleggingsjaar van maximaal -35% is nog acceptabel. Bij
omvangrijke en snelle beursdalingen kan dit verlies bij uitzondering nog hoger uitkomen. De
offensief ingestelde belegger heeft veel affiniteit met beleggen als middel om tot lange termijn
groei van het vermogen te komen. Spreiding van risico’s en vermogensbehoud nemen geen
centrale plaats in. De beleggingshorizon is ten minste 10 jaar.
F. Kosten en vergoedingen, lopende kostenratio
De Beheerder brengt een jaarlijkse beheervergoeding in rekening van 0,29% van het F.T.
Tracker Fonds Zeer Defensief van de totale waarde van de uitstaande Participaties (NAV). De
beheervergoeding wordt iedere maand vastgesteld op basis van de laatst vastgestelde NAV
van het F.T. Tracker Fonds Zeer Defensief en betaalbaar gesteld per het begin van de
daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op de dan geldende NAV
van het fonds. Op jaarbasis bedraagt de lopende kostenratio circa 0,55%, De
beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Er is geen prestatievergoeding (performance fee) op
het Subfonds van toepassing.

G. Aan- en verkoop van Participaties
Het Subfonds berekent voor transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geen
aan- of verkoopkosten. Voor bedragen lager dan €100.000,- geldt dat er 0,50%
transactiekosten bij aankoop (toetreding) op een Handelsdag in rekening worden gebracht bij
de Participant. Deze transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Een actueel overzicht van
de Handelsdagen kunt u vinden op www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste
beursdag van de maand als Handelsdag. Bij verkoop (uittreding) zijn geen kosten van
toepassing. Het wisselen van bestaande beleggingen in Sub fondsen (‘switchen’) onder Today’s
Paraplufonds kan kosteloos plaats vinden.
H. Uitgifte en inkoop van Participaties
Uitgifte en inkoop van Participaties in het F.T. Wereldwijd Beleggen Fonds geschiedt op
verzoek van een Participant. Op verzoek van een Participant kan de Beheerder tot een extra
tussentijdse Handelsdag besluiten. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 0,30%
met een minimum van € 400,-. Deze zijn voor rekening van de desbetreffende Participant.
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I. Historische rendementen

Maandrendementen 2016
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

-7.40%

-0.72%

0.91%

1.11%

3.15%

-2.62%

4.05%

1.52%

-0.45%

Okt

Nov

Dec

Ontwikkeling Rendement
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22.23%

-8.21%

12.34%

21.79%

12.07%

10.06%

-0.92%

Het Subfonds is gestart op 30 september 2012. Rendementen hiervoor zijn gebaseerd op een
backtest, daarna op basis van de behaalde resultaten.
J. Meest recente netto vermogenswaarde
For Tomorrow (F.T.) Wereldwijd Beleggen Fonds koers is gelijk aan: EUR 150.54 per 30
september 2016
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F.T. Continu Click Fonds
Dit is de Nadere Beschrijving van het F.T. Continu Click fonds, een Subfonds van het Today’s
Paraplufonds. Deze Nadere Beschrijving is vastgesteld per 15 november 2018 door de
Beheerder en de Stichting For Tomorrow Funds III overeenkomstig het in het Prospectus
bepaalde. De Nadere Beschrijving van het F.T. Continu Click Fonds dient te worden gelezen in
combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Today’s Paraplufonds.

In afwijking van hetgeen overigens in het beleggingsbeleid beschreven staat, mag het
fondsvermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in:
•

W&O Europees Obligatiefonds, een subfonds van het W&O paraplufonds

Doelstelling
Het F.T. Continu Click Fonds heeft tot doel om met een beperkt neerwaarts risico een zo hoog
mogelijk rendement te behalen. Het beoogde rendement ligt tussen het rendement dat
behaald zou worden met een geldmarktfonds en het rendement dat behaald kan worden met
beleggen in de AEX index in.
Beleggingsbeleid
Om de hiervoor genoemde doelstelling te realiseren belegt het F.T. Continu Click Fonds een
groot deel van het vermogen in liquiditeiten en kortlopende obligaties. Deze beleggingen
vormen de basis van het F.T. Continu Click Fonds en bieden een zekere beschermingswaarde.
Met beschermingswaarde wordt de waarde van beleggingen bedoeld die worden gekenmerkt
door een zeer laag koersrisico.
De Beheerder maakt binnen de strategie onderscheid tussen twee verschillende
beleggingscategorieën. De doelstelling is om hiermee een goede risicospreiding te bereiken
waarmee de doelstelling van het fonds optimaal kan worden ingevuld. Onderscheid wordt
gemaakt tussen:
Laag risico: Staats- en bedrijfsobligaties, geldmarktinstrumenten en cash. Hierin wordt
minimaal 90% tot maximaal 100% van de portefeuille belegd en staat vermogensbehoud
centraal;
Zeer hoog risico: Speculatieve beleggingen in op gereguleerde beurzen verhandelde derivaten
zoals opties, turbo’s, futures en limited speeders op de Nederlandse AEX index en obligatie
gerelateerde derivaten in Euro’s. Hierin wordt minimaal 0% tot maximaal 10% van de
portefeuille belegd en staat het genereren van rendement en het managen van renterisico
centraal.
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De Beheerder mag voor de invulling van bovengenoemde laag risico beleggingen
gebruikmaken van verschillende beleggingsinstrumenten, te weten: individuele obligaties,
cash, geldmarktfondsen, obligatie(index)fondsen en obligatie ETF’s. Daarbij mag uitsluitend
belegd worden in instrumenten die zijn genoteerd aan gereguleerde beurzen in Europa.
De beschermingswaarde waar naar gestreefd wordt bedraagt 90% van de intrinsieke waarde
van het F.T. Continu Click Fonds. Ingeval bij een (scherp) oplopende rente de obligatiekoersen
in de portefeuille dalen, kan de beschermingswaarde (tijdelijk) teruglopen naar lagere
percentages.
Het overige deel van het fondsvermogen van het F.T. Continu Click Fonds, zijnde 10%, wordt
aangewend voor aankoop van bovengenoemde speculatieve beleggingen op de Nederlandse
AEX aandelenindex. Hierbij is een door de Beheerder ontwikkeld kwantitatief trendanalyse
model leidend waarbij bij implementatie van de in het fonds passende beleggingen de
Beheerder de nieuwsflow en de te gebruiken instrumenten beoordeelt, respectievelijk
selecteert.
De verhouding 90% versus 10% kan veranderen zodra de waarde van de beleggingen in
derivaten wijzigt. Het F.T. Continu Click Fonds zal op zogenoemde Clickmomenten (zie
hieronder) de eventuele waardestijging van de derivatenbeleggingen geheel of gedeeltelijk
realiseren door deze om te zetten in cash, deposito’s en/of obligaties, met het doel de
beschermingswaarde van de portefeuille weer naar de oorspronkelijke verhouding van 90%
versus 10% terug te brengen.
In de situatie waarin de uitgezette derivatenbeleggingen in het geheel niets opleveren, zal de
waarde van het F.T. Continu Click Fonds geleidelijk over het jaar tot aan de
Beschermingswaarde afnemen. Het Clickmoment bestaat eruit dat de winst op de beleggingen
in derivaten wordt gerealiseerd door verkoop van een deel van of het gehele belang in
derivaten. Het vaststellen van de Clickmomenten kan op basis van de implementatie van de
strategie door de Beheerder op elk moment plaatsvinden met inachtneming van de
Doelstelling van het subfonds.
Indien aan het begin van enig kalenderjaar het zeer hoog risico deel (ad 2) van de portefeuille
minder dan 5% bedraagt mag de beheerder tot maximaal 5% toevoegen uit de laag risico
beleggingen (ad 1) aan het zeer hoog risico deel en deze gedurende het kalenderjaar gebruiken
om de uitvoerbaarheid van de doelstelling van het subfonds te borgen en de continuïteit te
garanderen.
Zie voor meer informatie over het rendement en de beschermingswaarde de website van de
Beheerder.
Risico Management
Het is de Beheerder niet toegestaan om in enig beleggingsinstrument ongedekte (‘naked’)
shortposities in te nemen. Met het oog op een goede uitvoering van het beleggingsbeleid kan
actief gebruik worden gemaakt van afgeleide beleggingsinstrumenten (derivaten) zoals opties,
turbo's, limited speeders, futures en termijncontracten. Er mag alleen met het oog op het
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profiteren van koersstijgingen in derivaten worden belegd. De Beheerder bepaalt, met in
achtneming van het bovenstaande, het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering
daarvan.
Obligaties die in de categorie beschermingswaarde worden opgenomen, kunnen worden
aangekocht middels obligatie indextrackers (ETF’s), uitgegeven door aanbieders die de
Beheerder betrouwbaar acht. De gemiddelde gewogen looptijd van de obligaties zal tussen de
0 en 4 jaar liggen. De rente-inkomsten uit de obligaties worden toegevoegd aan de liquide
middelen van het fonds. Alleen in Euro genoteerde obligaties en derivaten zullen worden
opgenomen in de portefeuille. Hiermee wordt valutarisico vermeden.

Risico’s
Participanten dienen zich er bewust van te zijn dat beleggen in het F.T. Continu Click Fonds en
beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich brengt. De waarde van de belegging kan
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat bij inkoop de Participant minder terugkrijgt dan
door hem is ingelegd. Het is van belang dat de Participant, al dan niet met behulp van een
financieel adviseur, goed en gefundeerd beoordeelt of het beleggen in het F.T. Continu Click
Fonds bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De waarde van de beleggingen van het F.T.
Continu Click Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst.
In de onderstaande opsomming staan de meest courante risico’s opgenomen die zich bij het
F.T. Continu Click Fonds voor kunnen doen. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor een
beschrijving van de risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus van het Today’s Paraplufonds.
Het F.T. Continu Click Fonds staat vaker bloot aan: macro-economisch risico, koersrisico,
marktrisico, valutarisico, rendementsrisico, concentratierisico (markten en beleggingen),
spreadrisico, inflatie- en renterisico, geopolitiek- en landenrisico, liquiditeitsrisico
(verhandelbaarheidsrisico), onderpandrisico (ook van ETF’s), rentecurve risico, aflossingsrisico,
herinvesteringsrisico, kredietrisico, onderpand risico herinvesteringsrisico, derivatenrisico,
volatiliteitsrisico.

De volgende risico’s komen minder vaak voor: aandelenrisico, verhuur- en leegstandrisico,
risico van tijdelijke opschorting van inkoop en uitgifte participaties in het uitzonderlijke geval
dat beurzen gesloten zijn, debiteurenrisico, risico van wijzigingen in wet- en regelgeving,
afwikkelingsrisico, bewaarnemingrisico, risico bij in- en uittreden, operationeel risico, risico
opschorting van inkoop en uitgifte, fiscale gevolgen Participaties , kwalificatierisico fonds voor
gemene rekening en tegenpartijrisico.
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Niet of nauwelijks komen voor: risico ongedeeld Fondsvermogen, risico van leverage, risico van
short positie, concentratierisico (debiteuren), verhuur- en leegstandrisico.

Risicoprofiel van de Participant
Het F.T. Continu Click Fonds past bij zowel defensief, neutraal als meer offensief ingestelde
beleggers. Het beoogt voor veel beleggers een geschikte bouwsteen voor de portefeuille te
zijn. Defensief ingestelde beleggers kunnen het fonds combineren met extra cash en
obligatiebeleggingen om tot een behoudender totaalportefeuille te komen. Offensief
ingestelde beleggers kunnen het fonds met aandelenbeleggingen combineren om een
offensievere beleggingsmix na te streven.
Beleggers in het fonds hebben een middellange termijn horizon van minimaal vier jaar en zijn
voorzichtig ingesteld. In goede beurstijden profiteren zij onder normale omstandigheden van
een deel van het rendement op de AEX index terwijl in slechte tijden veelal een demping van
het verlies plaatsvindt door de beleggingen in cash, geldmarktinstrumenten en obligaties. Het
afdekken van aandelenrisico’s staat centraal.
Kosten en vergoedingen, lopende kostenratio
De Beheerder brengt een maandelijkse beheervergoeding in rekening voor het beheren van
het F.T. Continu Click Fonds van 1,30% per jaar van de net asset value (NAV) van de totale
waarde van de uitstaande Participaties. De beheervergoeding wordt iedere maand vastgesteld
op basis van de laatst vastgestelde NAV van het F.T. Continu Click Fonds en betaalbaar gesteld
per het begin van de daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op
de dan geldende NAV van het fonds. Op jaarbasis bedraagt de lopende kostenratio 1,46%. De
beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Er is geen prestatievergoeding (performance fee) op
het fonds van toepassing.
Aan- en verkoop van Participaties
Het Subfonds berekent voor transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geen
aan- of verkoopkosten. Voor bedragen lager dan €100.000,- geldt dat 0,50% aankoopkosten
(toetreding) berekend op een Handelsdag in rekening worden gebracht bij de Participant. Deze
transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Een actueel overzicht van de Handelsdagen
kunt u vinden op www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste beursdag van de maand als
Handelsdag. Bij verkoop (uittreding) zijn geen kosten van toepassing. Het wisselen van
bestaande beleggingen in Sub fondsen (‘switchen’) onder Today’s Paraplufonds kan kosteloos
plaats vinden.
H. Incidentele uitgifte en inkoop van Participaties
Uitgifte en inkoop van Participaties in het F.T. Continu Click Fonds geschiedt op verzoek van
een Participant. Op verzoek van een Participant kan de Beheerder tot een extra tussentijdse
Handelsdag besluiten. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 0,30% van de
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transactiewaarde met een minimum van € 400,-. Deze zijn voor rekening van de
desbetreffende Participant
I. Historische rendementen

Maandrendementen 2016
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

-0.60%

-0.04%

0.11%

-0.71%

-0.08%

-0.73%

0.27%

-0.87%

-1.27%

Okt

Nov

Dec

Totaal
-3.85%

Ontwikkeling Rendement
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9.93%

2.32%

7.24%

3.05%

3.36%

0.45%

10.02%

0.74%

1.38%

10.49%

17.02%

2.33%

1.86%

J. Meest recente netto vermogenswaarde
For Tomorrow (F.T.) Continu Click Fonds koers is gelijk aan: EUR 128.69 per 30 september 2016
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F.T. Neutraal Balans fonds
Dit is de Nadere Beschrijving van het F.T. Neutraal Balans Fonds, een Subfonds van het Today’s
Paraplufonds dat het Fonds Voortgang opvolgt. Deze Nadere Beschrijving is vastgesteld per 15
november 2018 door de Beheerder en de Stichting For Tomorrow Funds in overeenstemming
met het in het Prospectus bepaalde. De Nadere Beschrijving van het F.T. Neutraal Balans fonds
dient te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het
Today’s Paraplufonds.
In afwijking van hetgeen overigens in het beleggingsbeleid beschreven staat, mag het
fondsvermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in:
•

W&O Europees Obligatiefonds, een subfonds van het W&O paraplufonds

•

W&O Europees Aandelenfonds, een subfonds van het W&O paraplufonds

A. Doelstelling
Het F.T. Neutraal Balans Fonds heeft tot doel om vermogensgroei van gemiddeld 4% tot 8%
per jaar na kosten te behalen op de middellange termijn van minimaal vier jaar. Deze
doelstelling wordt nagestreefd door wereldwijd op een zeer gespreide en gebalanceerde
manier in meerdere vermogenscategorieën te beleggen met een neutraal risicoprofiel. Het F.T.
Neutraal Balans Fonds is een mixfonds dat probeert zijn benchmark (vergelijkingsmaatstaf) bij
te houden of te verslaan.
De benchmark van het F.T. Neutraal Balans Fonds bestaat uit 50% MSCI World Total Return
index voor aandelen beleggingen en 50% Barclays Euro aggregate index voor obligatie
beleggingen, beide uitgedrukt in Euro. De Beheerder verwacht dat de benchmark op lange
termijn voor circa 75% representatief zal zijn voor de behaalde performance. De jaarlijkse
afwijking van het rendement van het Subfonds ten opzichte van de benchmark zal in de
meeste gevallen minder dan 6% bedragen. Risico’s worden in het beleggingsproces goed
gespreid en gemanaged binnen de hieronder beschreven restricties. Voor de gemiddelde
geannualiseerde standaarddeviatie van het rendement (risicoaanduiding) wordt gestreefd naar
maximaal 10% op basis van een 4-jaars gemiddelde.
B. Beleggingsbeleid
Meerdere strategieën en diverse beleggingsinstrumenten worden gebruikt om tot een
optimale portefeuille te komen. Kwantitatieve en kwalitatieve factoren spelen hierbij een rol.
Allocatie en selectiebeslissingen worden in een gestructureerd beleggingsproces uitgevoerd.
Binnen de portefeuillecomponenten ligt daarbij de nadruk op ‘value’ (waarde), ‘small caps’
(aandelen met een relatief lage bedrijfswaarde), ‘factor’, ‘thema’ en efficiënte ‘rebalancing’
strategieën. Hiertoe gebruikt de Beheerder voornamelijk fundamentele, waarderings- en
sentimentsanalyse. Grondslagen hiervoor zijn te vinden in de relevante academische literatuur
over beleggen zoals bijvoorbeeld het 3 factor model van Fama en French. Bij fundamentele en
waarderingsanalyse wordt de waarde van een aandelenbelegging op basis van onder andere
omzet, winst, (free)cashflows, Return on Invested capital en de waarde van de balans
berekend en vergeleken met andere beleggingsmogelijkheden. Vervolgens wordt een afweging
gemaakt waarbij de belegging die door de Beheerder als goedkoop en aantrekkelijk wordt
gezien eerder gekocht wordt dan de belegging die als relatief duur wordt gezien.
Sentimentsanalyse beoogt contraire beleggingskansen te identificeren wanneer rond nieuws
dat de markten in beweging zet de markten kuddegedrag laten zien. Op lange termijn kan het
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lonen hier met mate tegenin te gaan. Daarbij is het oogmerk laag te kopen en hoog te
verkopen. Beleggingen worden uiteindelijk na beoordeling van de strategie en het
management van de onderneming en mogelijke spreidingseffecten op basis van o.a. correlatie
en Bèta in de portefeuille al dan niet opgenomen. Analyse van koerstrends en de economische
(conjunctuur)cyclus hebben in dit proces een zeer beperkte rol. Meer informatie en
voorbeelden over hoe dit alles beoogt waarde toe te voegen aan de portefeuille en het
trackrecord van dit beleid kunt u vinden op de website van de Beheerder:
www.ForTomorrow.nl.
De Beheerder maakt in de strategie onderscheid in vier categorieën van beleggingen. Doel
hiervan is een goede spreiding van risico’s te bereiken om het neutrale risicoprofiel van het
Subfonds optimaal in te kunnen vullen. Hierin wordt een zo goed mogelijke balans tussen risico
en rendement nagestreefd. Het biedt een gestructureerd raamwerk dat discipline oplegt.
Afhankelijk van de beleggingsvisie van de Beheerder is er enige ruimte om actief af te wijken
binnen de aangegeven bandbreedtes. Oplopend in risicograad wordt onderscheid gemaakt
tussen:
1. Laag risico: Staats- en bedrijfsobligaties en cash. Hierin wordt in principe 45% van de
portefeuille belegd met een maximaal mogelijke afwijking naar boven en beneden van
5%, resulterend in een bandbreedte van minimaal 40% tot maximaal 50%;
2. Gemiddeld risico: Beleggingen in vastgoed, grondstoffen, private equity, valuta en
hypotheek-, convertible- en high yield obligaties. Hierin wordt in principe 15% van de
portefeuille belegd met een maximaal mogelijke afwijking naar boven en beneden van
5%, resulterend in een bandbreedte van minimaal 10% tot maximaal 20%;
3. Hoog risico: Individuele aandelen en gespreide aandelenposities in fondsen en index
volgende ETF’s genoteerd aan gereguleerde Europese en Noord Amerikaanse beurzen.
Gespreid kan betekenen naar sector en/of naar regio of segment van de
aandelenmarkt. Hierin wordt in principe 35% van de portefeuille belegd met een
maximaal mogelijke afwijking naar boven en beneden van 5%, resulterend in een
bandbreedte van minimaal 30% tot maximaal 40%.
Individuele aandelen als groep gezamenlijk nemen hierin maximaal 25% van de gehele
portefeuillewaarde in. Het overige kapitaal in deze categorie wordt toebedeeld aan
breed gespreide aandelen(index)fondsen en/of ETF’s;
4. Zeer hoog risico: Speculatieve beleggingen in aan gereguleerde beurzen verhandelde
ETF’s met leverage, derivaten zoals opties, speeders en turbo’s, op verschillende
waarden waaronder aandelen, vastgoed, indices en grondstoffen. Behalve op stijging
kan hierin ook op daling van de prijs van een beleggingsinstrument worden
gespeculeerd. Hierin wordt in principe 2,5% van de portefeuille belegd met een
maximaal mogelijke afwijking naar boven en beneden van 5%, resulterend in een
bandbreedte van minimaal 0% tot maximaal 7,5%. Wanneer geen of een lagere
toedeling is gedaan in dit segment mag maximaal 5% extra aan het Hoog risico (sub 3)
deel worden toegevoegd zodat dat deel dan maximaal 45% op het totaal van de
portefeuille weegt.
5. De maximale gezamelijke toedeling aan de categorieën 2 t/m 4 is 60%.
De Beheerder mag voor de invulling van de beleggingen gebruikmaken van verschillende
beleggingsinstrumenten, te weten: individuele aandelen en obligaties, cash,
geldmarktfondsen, obligatiefondsen, actieve en passieve aandelen(index)fondsen, ETF’s,
derivaten (zoals opties), vastgoed aandelen en -fondsen, alternatieve beleggingen, private
equity, grondstoffen en valuta. Er is geen verplichting valutaposities af te dekken maar dit zal
veelal wel gebeuren naar de basisvaluta van het fonds, de Euro. Er mag alleen belegd worden
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in instrumenten genoteerd aan gereguleerde beurzen in: Noord Amerika waaronder Canada,
Europa, Japan, Australië, Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore. Hieronder kunnen ook
emerging market beleggingen vallen met een notering aan de hiervoor genoemde beurzen.
C. Risico Management
Het is de Beheerder in geen enkel instrument toegestaan ongedekte (‘naked’) shortposities in
te nemen. Wel mogen gedekte (‘covered’) call opties geschreven (verkocht) worden tegenover
dezelfde onderliggende waarden van die opties in de portefeuille ten behoeve van
optimalisering van het risico-rendementsprofiel. Tevens mogen posities met behulp van
derivaten worden ingenomen die van de daling van een onderliggende waarde kunnen
profiteren zolang deze niet in een restschuld kunnen resulteren. Dit kan met behulp van
gekochte en/of verkochte call en/of put-spreads met dezelfde looptijd waarbij - om het risico
te beperken - een verkochte optie gecombineerd wordt met een gekochte optie.
Om tot de gewenste diversificatie van risico te komen zal de Beheerder de volgende restricties
aanhouden voor toedelingen op het totaal van de portefeuille aangehouden voor verschillende
beleggingsinstrumenten:
1. Cash aangehouden voor zover er geen margin verplichting op rust, gespreide
aandelen-, bedrijfs- en staatsobligatie(index)fondsen (ETF): maximaal 20% ieder;
2. Individuele staatsobligaties (van ten minste A rating kwaliteit): maximaal 15% per
uitgevende debiteur;
3. Beursgenoteerde vastgoedaandelen, ETF’s en/of fondsen met een vastgoed profiel,
grondstoffen, volatiliteit, individuele bedrijfsobligaties en high yield obligatiefondsen:
maximaal 6% per positie;
4. Individuele bedrijfsobligaties, individuele aandelen- en derivatenposities: maximaal 4%
per positie en onderliggende belegging.
Aangezien financiële markten van tijd tot tijd onstuimig zijn, kunnen bovenstaande waarden
op de korte termijn onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden. De beheerder spant zich in
naar eigen inzicht om geografische-, valuta- en sectorrisico’s op adequate wijze te spreiden en
de exposure binnen de gestelde limieten en bandbreedtes te houden. Enige
concentratierisico’s, zoals bijvoorbeeld exposure in Europa, de Emerging Markets of de V.S.
zullen hierbij van tijd tot tijd niet vermeden kunnen worden.
D. Risico’s
Participanten dienen zich er van bewust te zijn dat beleggen in het F.T. Neutraal Balans Fonds
en beleggen in het algemeen bepaalde risico’s met zich brengt. De waarde van de belegging
kan zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat bij inkoop de Participant minder terugkrijgt dan
door hem is ingelegd. Het is van belang dat de Participant, al dan niet met behulp van een
financieel adviseur, goed en gefundeerd beoordeelt of het beleggen in het F.T. Neutraal Balans
Fonds bij zijn persoonlijke financiële situatie past. De waarde van de beleggingen van het F.T.
Neutraal Balans Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.
In de onderstaande opsomming staan de meest courante risico’s opgenomen die zich bij het
F.T. Neutraal Balans Fonds voor kunnen doen. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor een
beschrijving van de risico’s verwijzen wij u naar het Prospectus van het Today’s Paraplufonds.
Het F.T. Neutraal Balans fonds staat vaker bloot aan: macro-economisch risico, koersrisico,
marktrisico, valutarisico, rendementsrisico, concentratierisico (debiteuren en markten en
beleggingen), spreadrisico, inflatie- en renterisico, geopolitiek- en landenrisico,
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liquiditeitsrisico (verhandelbaarheidsrisico), onderpandrisico (ook van ETF’s), rentecurve risico,
aflossingsrisico, herinvesteringsrisico, kredietrisico, aandelenrisico, derivatenrisico,
volatiliteitsrisico.
De volgende risico’s komen minder vaak voor:, verhuur- en leegstandrisico, risico van tijdelijke
opschorting van inkoop en uitgifte participaties in het uitzonderlijke geval dat beurzen
gesloten zijn, risico ongedeeld Fondsvermogen, onderpand risico, debiteurenrisico, risico van
wijzigingen in wet- en regelgeving, afwikkelingsrisico, bewaarnemingrisico, risico bij in- en
uittreden, operationeel risico, risico opschorting van inkoop en uitgifte, fiscale gevolgen
Participaties , kwalificatierisico fonds voor gemene rekening en tegenpartijrisico.
Niet of nauwelijks komen voor: risico van leverage, risico van short positie, concentratierisico
(debiteuren), verhuur- en leegstandrisico.
E. Risicoprofiel van de Participant
Het F.T. Neutraal Balans Fonds beoogt voor veel beleggers een geschikte bouwsteen voor de
portefeuille te zijn. Defensief ingestelde beleggers kunnen het fonds combineren met extra
cash en obligatiebeleggingen om tot een behoudender totaalportefeuille te komen. Offensief
ingestelde beleggers kunnen het fonds met aandelenbeleggingen combineren om een
offensievere beleggingsmix na te streven. De typische neutraal ingestelde belegger heeft een
middellange horizon van minimaal vier jaar en is gebalanceerd voorzichtig ingesteld. Hij of zij is
niet erg ingesteld op sparen. Risicoarme beleggingen zoals obligaties vormen circa de helft
(50%) van zijn of haar beleggingen. Er is ook circa 50% van de portefeuille beschikbaar voor
beleggingen met een hoger risico, zoals aandelen.
Een verlies in een slecht beleggingsjaar van maximaal -10% tot -15% is nog acceptabel. In drie
van de laatste zeventachtig jaren (periode 1928-2015) is het verlies zelfs nog hoger uitgepakt:
2008 (-23,6%), 1937 (-20,2%) en 1931 (-22,5%). Voor de langere termijn mikt een neutrale
belegger historisch en voor kosten op een rendement van 6,5% a 7,5% per jaar. De neutraal
ingestelde belegger heeft enige affiniteit met beleggen als middel om tot groei van het
vermogen te komen. In goede beurstijden profiteert hij van aandelenrendementen terwijl hij
in slechte tijden veelal een demping van verlies heeft door belegging in obligaties. Neutraal
beleggen dient meestal meerdere doelen zoals: pensioen, vermogensgroei en behoud van
koopkracht. Spreiding van risico’s neemt een centrale plaats in.
F. Kosten en vergoedingen, lopende kostenratio
De Beheerder brengt een jaarlijkse beheervergoeding in rekening voor het beheren van het
F.T. Neutraal Balans Fonds van 1,20% van de net asset value (NAV) van de totale waarde van
de uitstaande Participaties. De beheervergoeding wordt iedere maand vastgesteld op basis van
de laatst vastgestelde NAV van het F.T. Neutraal Balans Fonds en betaalbaar gesteld per het
begin van de daaropvolgende maand door het percentage in mindering te brengen op de dan
geldende NAV van het fonds. Op jaarbasis bedraagt de lopende kostenratio circa 1,41 De
beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Er is geen prestatievergoeding (performance fee) op
het fonds van toepassing.
G. Aan- en verkoop van Participaties
Het Subfonds berekent voor transacties vanaf een waarde van €100.000,- of meer ineens geen
aan- of verkoopkosten. Voor bedragen lager dan €100.000,- geldt dat er 0,50%
transactiekosten bij aankoop (toetreding) op een Handelsdag in rekening worden gebracht bij
de Participant. Deze transactiekosten komen toe aan de Beheerder. Een actueel overzicht van
de Handelsdagen kunt u vinden op www.ForTomorrow.nl. Normaliter geldt de eerste
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beursdag van de maand als Handelsdag. Bij verkoop (uittreding) zijn geen kosten van
toepassing. Het wisselen van bestaande beleggingen in Sub fondsen (‘switchen’) onder Today’s
Paraplufonds kan kosteloos plaats vinden.
H. Uitgifte en inkoop van Participaties
Uitgifte en inkoop van Participaties in het F.T. Neutraal Balans Fonds geschiedt op verzoek van
een Participant. Op verzoek van een Participant kan de Beheerder tot een extra tussentijdse
Handelsdag besluiten. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 0,30% van de
transactiewaarde met een minimum van € 400,-. Deze zijn voor rekening van de
desbetreffende Participant.

I. Historische rendementen

Maandrendementen 2016*
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

-4,70%

2,61%

0,35%

0,36%

1,81%

0,90%

3,43%

1,23%

-0,55%

Okt

Nov

Dec

Ontwikkeling Rendement*
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gem. p.j.*

10,26%

-0,68%

-23,65%

26,46%

13,75%

-3,75%

14,91%

10,29%

17,33%

-0,81%

5,34%

5,70%

*Rendementen 2006 tot november 2014 zijn gebaseerd op een combinatie van door de
fondsmanager buiten het fonds behaalde rendementen, een allocatiemodel en de rendemneten
van de benchmark. De uitkomsten zijn vervolgens gecorrigeerd voor kosten met 0,13% per
maand. Rendementen vanaf november 2014 zijn met het fonds behaald.
J. Meest recente netto vermogenswaarde
For Tomorrow (F.T.) Neutraal Balans Fonds koers is gelijk aan: EUR 106.63 per 30 september
2016
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Artikel 17 : Fondsvergadering
Artikel 18 : Defungeren van de Beheerder of Juridisch Eigenaar
Artikel 19 : Vervanging van de Beheerder of Juridisch Eigenaar
Artikel 20 : Toepasselijkheid en wijziging Fondsvoorwaarden
Artikel 21 : Opheffing en Vereffening van het Fonds of het Subfonds
Artikel 22 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 23 : Slotbepalingen
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Artikel 1 – Definities
Hierna wordt verstaan onder:
Accountant: de in artikel 15 lid 5 van deze Fondsvoorwaarden bedoelde registeraccountant of
andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393(1) BW, aan wie de opdracht is gegeven de
Jaarcijfers te onderzoeken
Administrateur: Circle Investment Support Services B.V.
AIFMD: richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
AIFMD Regels: de regels die volgen uit richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen, Level II Verordening 231/2013 van de Europese Commissie, de
implementatie
van deze regels in de Wft en enige andere verbindende (Europese) regel die in dit verband is
opgesteld door een relevante toezichthouder of autoriteit
Beheerder: degene die belast is met het beheer van het Fonds, zijnde TODAY’S Tomorrow B.V.
Bewaarder: de bewaarder van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62(m) Wft,
zijnde Darwin Depositary Services B.V.

BGfo: Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals dit van tijd tot tijd geldt of
de daarvoor in de plaats tredende regeling
BW: Burgerlijk Wetboek
Fonds: de beleggingsinstelling in de vorm van een fonds voor gemene rekening met de naam
TODAY’S Paraplufonds waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen financiële
instrumenten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de
Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen
Fondsvergadering: de vergadering van Participanten van het Fonds
Fondsvermogen: het vermogen van het Fonds
Fondsvoorwaarden: de onderhavige fondsvoorwaarden die de juridische basis vormen voor de
civielrechtelijke structuur van een fonds voor gemene rekening, met inachtneming van alle
wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten worden aangebracht
Halfjaarcijfers: de halfjaarcijfers van het Fonds, opgesteld conform de Wft, het BGfo en de
AIFMD Regels
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Handelsdag: elke dag waarop uitgifte en inkoop van Participaties in een Subfonds plaatsvindt.
De Handelsdagen kunnen per Subfonds verschillend zijn en worden voor ieder Subfonds
weergegeven in de Nadere Beschrijving. Om als Handelsdag te kunnen worden aangemerkt
geldt voor alle Subfondsen in ieder geval dat (i) de Beheerder geopend is (ii) Euronext
Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (doen) verrichten van
transacties in financiële instrumenten en (iii) de voor één of meer Subfondsen van het
TODAY’S Paraplufonds relevante (beheerders van) beleggingsinstellingen, beurzen en banken
in het buitenland geopend zijn voor het (doen) verrichten van transacties. De Beheerder is
iedere werkdag geopend, behoudens voor zover het een nationaal erkende feestdag betreft
Inkoop: inkoop van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 6 van deze Fondsvoorwaarden
Inschrijfformulier: het door de Beheerder vastgestelde inschrijfformulier voor aanvraag van
een TODAY’S Tomorrow Participatietool en voor deelname in het TODAY’S Paraplufonds;
Jaarcijfers: de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in de artikelen
2:361(1), 2:391(1) en 2:392(1)a tot en met h BW van het Fonds
Juridisch Eigenaar: de juridisch eigenaar van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel
4:37j Wft, zijnde de Stichting For Tomorrow Funds ten aanzien van de Subfondsen For
Tomorrow Tracker Fonds Zeer Defensief, For Tomorrow Wereldwijd Beleggen Fonds en For
Tomorrow Neutraal Balans Fonds, de Stichting For Tomorrow Funds II ten aanzien van het
Subfonds For Tomorrow Actief Fonds Offensief en de Stichting For Tomorrow Funds III ten
aanzien van het Subfonds For Tomorrow Continu Click Fonds
Nadere Beschrijving: de kenmerken van het Subfonds die voorafgaand aan de introductie van
een Subfonds door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn vastgesteld voor het
betreffende Subfonds
NAV: Net Asset Value, de intrinsieke waarde van de Participaties van een Subfonds
Participant: een houder van één of meer Participaties in het Fonds
Participatie: de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot een Subfonds is
verdeeld uitgedrukt in hele eenheden en fracties
Prospectus: het prospectus van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld door
een of meer supplementen
Personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 BW, een vennootschap
onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, een commanditaire
vennootschap als bedoeld in artikel 19 Wetboek van Koophandel
Register van Participanten: het in artikel 9 omschreven register
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Subfonds: een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Fonds
Subfondsrekening: de rekening van een Subfonds als bedoeld in artikel 4 lid 3
Uitgifte: uitgifte van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 5 van deze Fondsvoorwaarden
Waarde van een Subfonds: de som van de waarde van de tot het Subfonds behorende
goederen
Website: www.fortomorrow.nl
Wft: de Wet op het financieel toezicht en daarop gebaseerde (lagere) regelgeving, zoals deze
van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling
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Artikel 2 – Naam, zetel en duur
1. Het Fonds draagt de naam TODAY’S Paraplufonds. Het Fonds wordt gevormd door
stortingen al dan niet in contanten, zulks ter beoordeling van de Beheerder, rechtgevend op
één of meer Participaties.
2. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder.
3. Het Fonds duurt voor onbepaalde tijd voort.

Artikel 3 – Doel, fiscale status en aard
1. Goederen die tot het vermogen van het Fonds behoren worden collectief voor rekening en
risico van de Participanten belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid,
welk beleggingsbeleid nader wordt omschreven in het Prospectus en per Subfonds in de
Nadere Beschrijvingen teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen
delen op de wijze als bepaald in het Prospectus en de Nadere Beschrijvingen.
2. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en is of beoogt te zijn een fiscale
beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
3. Het Fonds en de afzonderlijke Subfondsen vormen zowel afzonderlijk als samen geen
Personenvennootschap of een overeenkomst tussen één of meer van de Participanten. Het
accepteren van deze Fondsvoorwaarden, het invullen van het Inschrijfformulier en hetgeen ter
uitvoering daarvan geschiedt doet geen rechten of verplichtingen ontstaan tussen de
Participanten onderling.

Artikel 4 – Samenstelling van het Fonds
1. Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door stortingen door Participanten ter
verkrijging van Participaties, door opbrengsten van beleggingen die behoren tot het Fonds,
door vorming en toeneming van de schulden en door vorming, toeneming en toepassing van
eventuele voorzieningen en reserveringen.
2. Het Fonds is verdeeld in een of meer Subfondsen. Subfondsen kunnen voor bepaalde of
onbepaalde tijd worden gevormd. Indien een Subfonds voor bepaalde tijd wordt gevormd dan
zal de einddatum in het Prospectus en in de Nadere Beschrijving van het betreffende Subfonds
worden vermeld.
3. Voor elk Subfonds wordt een aparte administratie gevoerd zodat onder andere alle aan een
Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds kunnen worden verantwoord.
De stortingen, opbrengsten, schulden en kosten als bedoeld in lid 1 behorende bij ieder
Subfonds zullen worden geboekt op de daartoe per Subfonds aangehouden Subfondsrekening
die dezelfde naam als het Subfonds zal dragen. De op deze rekening aanwezige middelen
worden afzonderlijk belegd en geadministreerd ten behoeve van de Participanten in het
betreffende Subfonds. Hoewel er aldus sprake is van een administratiescheiding van
vermogens is er geen sprake van een juridische scheiding van vermogens. De vermogens van
de Subfondsen maken allen deel uit van het vermogen van het Fonds op welk vermogen alle
schuldeisers van het Fonds zich kunnen verhalen.
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Artikel 5 – Beheer
1. De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds waaronder mede is begrepen het
beleggen van de goederen die behoren tot het vermogen van het Fonds, het aangaan van
verplichtingen ten laste van het Fonds, het uitoefenen van alle rechten, waaronder stemrecht
met betrekking tot financiële instrumenten behorende tot het Fonds en het verrichten van alle
overige handelingen ten behoeve van het Fonds zulks met inachtneming van het overigens in
deze Fondsvoorwaarden bepaalde.
2. Over de tot het Fonds behorende activa kan slechts worden beschikt door de Beheerder en
de Juridisch Eigenaar tezamen niettegenstaande het hierna in lid 3 bepaalde.
3. De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder voor het verrichten van de in lid 1
gemelde handelingen, waaronder doch niet beperkt tot het beschikken over de activa
behorende tot het Fonds, een volmacht met het recht van substitutie. Deze volmacht kan door
de Juridisch Eigenaar worden ingetrokken of opgeschort, terwijl de Juridisch Eigenaar
daarnaast schriftelijk nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de volmacht.
4. De Beheerder zal periodiek, te weten één maal per maand, aan de Juridisch Eigenaar
rapporteren over het verrichte beheer.
5. De Beheerder is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade,
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder.
6. De Beheerder is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van deze Fondsvoorwaarden
te delegeren aan een derde niet zijnde de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder, mits zulks
geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de Wft en de AIFMD Regels.
7. De Beheerder heeft recht op een beheervergoeding welke per Subfonds kan verschillen. De
wijze van voldoening van de beheervergoeding ten laste van de Participanten is vastgelegd in
het Prospectus.
8. De Beheerder is bevoegd een kredietfaciliteit aan te gaan tot in totaal maximaal tien procent
(10%) van het beheerd vermogen van het Fonds, welke kredietfaciliteit per Subfonds zal
worden geadministreerd en tien procent (10%) van het per Subfonds beheerde vermogen niet
te boven mag gaan. Het aangaan van de kredietfaciliteit kan uitsluitend plaatsvinden indien dit
noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan actuele verplichtingen tot terugkoop van
Participaties op momenten dat er binnen het Subfonds onvoldoende liquide middelen
aanwezig zijn en/of het Subfonds niet snel genoeg tot liquidatie van haar activa kan overgaan.
Artikel 6 – Juridisch Eigendom Activa
1. De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende van alle goederen die tot het Fonds
behoren en vervult zijn taak overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wft is gesteld en in
overeenstemming met het bepaalde in deze Fondsvoorwaarden en het Prospectus. Indien
bepalingen van voornoemde wet, regelgeving en overigens gemelde documenten
tegenstrijdigheden bevatten, zal de eerder genoemde regeling steeds prevaleren boven een
later genoemde regeling.
2. Alle goederen die deel uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van
beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Over de
goederen die tot het Fonds behoren zal de Juridisch Eigenaar alleen tezamen met de
Beheerder beschikken, zulks met inachtneming van het in artikel 5 lid 3 bepaalde.
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3. De Juridisch Eigenaar zal de goederen die tot het Fonds behoren slechts afgeven tegen
ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in
verband met de regelmatige uitoefening van het beheer.
4. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk
worden aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat
de Juridisch Eigenaar optreedt in haar hoedanigheid van Juridisch Eigenaar van het Fonds. De
Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet vertegenwoordigen.
5. De Juridisch Eigenaar dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren tenzij deze in
strijd zijn met de Wft, de AIFMD Regels, de Fondsvoorwaarden of het Prospectus.
6. De Juridisch Eigenaar is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van deze
Fondsvoorwaarden te delegeren aan een derde (niet zijnde de Beheerder) mits zulks geschiedt
in overeenstemming met het bepaalde in de Wft en de AIFMD Regels.
8. De Juridisch Eigenaar heeft geen recht op een vergoeding
9. De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten aansprakelijk voor door hen geleden schade
voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van
zijn verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan een derde.
Artikel 7 – Behartiging belangen Participanten en onafhankelijkheid
1. De Beheerder en Juridisch Eigenaar treden bij het beheren respectievelijk bewaren
uitsluitend op in het belang van de Participanten.
Artikel 8 - Gerechtigdheid van de Participanten, uitsluiting van aansprakelijkheid
1. De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal
van ieders Participaties.
2. Alle voor- en nadelen aan het Fonds verbonden zijn ten gunste respectievelijk ten laste van
de Participanten in de verhouding, omschreven in het vorige lid.
3. Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en/of de
Juridisch Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat
door de Participant is ingelegd vermeerderd met daarop gerealiseerde resultaten die niet zijn
uitgekeerd aan de Participant. Uitdrukkelijk wordt hier nog vermeld dat het vermogen van het
Fonds administratief per Subfonds is gescheiden, maar dat dit geen juridische scheiding van
het vermogen per Subfonds tot gevolg heeft zodat schuldeisers van het Fonds respectievelijk
een Subfonds zich op het gehele vermogen van het Fonds en aldus op elk van de Subfondsen
kan verhalen.
4. Participanten doen onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht eventuele
claims te verhalen op het vermogen dat door de Juridisch Eigenaar voor andere Subfondsen
dan het Subfonds waarin de betreffende Participant indirect economisch gerechtigd is casu
quo vermogen dat voor andere beleggingsinstellingen door het Fonds in eigendom wordt
gehouden, onder de opschortende voorwaarde dat de participanten van alle andere
Subfondsen en beleggingsinstellingen, waarvan het vermogen door de Juridisch Eigenaar in
eigendom wordt gehouden en zal worden gehouden onvoorwaardelijk en onherroepelijk
afstand van hun recht hebben gedaan en zullen doen om eventuele claims te verhalen op het
vermogen van andere Subfondsen dan de Subfondsen waarin zij participeren of het vermogen
van andere beleggingsinstellingen dan de beleggingsinstelling waarin zij participeren, waarvan
het vermogen door de Juridisch Eigenaar wordt gehouden.
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Artikel 9 – Participaties, Register van Participanten
1. De Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
2. Elke Participatie heeft een nominale waarde die wordt vastgesteld in de Nadere Beschrijving
van ieder Subfonds. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het
Fondsvermogen.
3. Participaties in de verschillende Subfondsen hebben een zodanige aanduiding dat zij steeds
van elkaar kunnen worden onderscheiden.
4. De Beheerder houdt een register in elektronische of andere door de Beheerder te bepalen
vorm, waarin de namen en adressen van alle Participanten in het Fonds zijn opgenomen,
onder vermelding van het bedrag van hun Participaties in het Fonds en de datum van
verkrijging van de Participaties. Het register wordt na iedere mutatie door de Beheerder
geactualiseerd. Een Participant zal iedere naams- of adreswijziging onmiddellijk aan de
Beheerder opgeven.
5. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij de
Beheerder, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen gerechtigdheid betreft
Artikel 10 - Vaststelling van de waarde van de Participaties
1. De NAV per Participatie wordt op elke Handelsdag door de Beheerder vastgesteld en zo
spoedig mogelijk daarna gepubliceerd op de Website van de Beheerder. De NAV per
Participatie zal voorts steeds worden vastgesteld indien de Beheerder dit wenselijk acht.
2. De NAV van een Participatie in een Subfonds is gelijk aan de NAV van dat Subfonds gedeeld
door
het aantal uitstaande Participaties in dat Subfonds op het moment van vaststelling van de
NAV.
3. De NAV wordt vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden zoals vermeld in
het
Prospectus. Bij de vaststelling van de NAV worden kosten en vergoedingen niet in aanmerking
genomen, onverminderd het feit dat deze overeenkomstig het bepaalde in het Prospectus ten
laste
komen van de Participanten.
4. De Beheerder zal de NAV van de Participaties van een Subfonds niet vaststellen indien een
besluit tot opheffing van het desbetreffende Subfonds of een besluit tot ontbinding van het
Subfonds is genomen.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de Beheerder in de volgende gevallen de NAV van
een Participatie van een Subfonds niet vaststellen:
(i)
Indien de beleggingsinstelling waar het betreffende Subfonds in belegt de waarde
van haar beleggingen niet kan vaststellen om redenen als voorzien in de
voorwaarden van die beleggingsinstelling; of
(ii) Indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal
worden gebruikt voor de bepaling van de NAV van de Participaties van het
Subfonds, anders dan door verwijtbaar handelen of nalaten van de Beheerder,
niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een
belegging die behoort tot het Subfonds niet met de door de Beheerder gewenste
snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of
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(iii)

Indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische,
militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de
Beheerder verhinderen de waarde van de NAV van de Participaties van het
Subfonds te bepalen.

Artikel 11 - Uitgifte en Inkoop van Participaties
1. Uitgifte en Inkoop van Participaties vindt plaats door de Beheerder op de wijze als bepaald
in deze Fondsvoorwaarden en het Prospectus.
2. De Beheerder kan in het Prospectus nadere voorwaarden aan Uitgifte en Inkoop van
Participaties stellen.
3. In de gevallen als bedoeld in artikel 10 lid 4 en 5 alsmede in het geval zich naar het
uitsluitende oordeel van de Beheerder een bijzondere omstandigheid voordoet die dat
rechtvaardigt kan de Beheerder de Uitgifte en/of Inkoop van Participaties geheel of
gedeeltelijk weigeren of opschorten. Een bijzondere omstandigheid als bedoeld in de vorige zin
kan onder meer zijn dat:
(i)
In redelijkheid verwacht kan worden dat Uitgifte of Inkoop van Participaties tot
gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande
Participanten of een groep van Participanten onevenredig wordt geschaad.
(ii) Belegging van het door Uitgifte van Participaties te ontvangen bedrag gelet op
marktomstandigheden onverantwoord of onmogelijk is.
(iii) De beleggingsinstelling waar het betreffende Subfonds ingevolge haar
beleggingsbeleid in belegt participatie of uittreding in haar beleggingsinstelling
heeft opgeschort.
(iv) Een besluit tot ontbinding van het Fonds of een Subfonds is genomen.
4. De Beheerder doet binnen redelijke termijn mededeling aan de betreffende Participanten
van het
besluit tot opschorting als gemeld in lid 3.
5. Uitgifte van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde
vastgesteld bij
opening van de eerstvolgende Handelsdag. Participaties worden niet eerder uitgegeven dan
nadat het daarvoor verschuldigde bedrag op de betreffende Subfondsrekening is
bijgeschreven. De uitgifteprijs per Participatie is gelijk aan de berekende waarde, vastgesteld
met inachtneming van artikel 10 van deze Fondsvoorwaarden per de dag van Uitgifte,
vermeerderd met de kosten die een Participant op basis van het Prospectus en de Nadere
Beschrijvingen verschuldigd kan zijn bij toetreding tot een Subfonds.
6. Inkoop van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde
vastgesteld bij opening van de eerstvolgende Handelsdag. De inkoopprijs per Participatie is
gelijk aan de berekende waarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 10 van deze
Fondsvoorwaarden per de dag van Inkoop, verminderd met de kosten die een Participant op
basis van het Prospectus en de Nadere Beschrijvingen verschuldigd kan zijn bij uittreding uit
een Subfonds. De inkoopprijs, verminderd met bedoelde kosten, wordt per de dag van Inkoop
uitbetaald. Ingekochte Participaties gaan per de dag van Inkoop teniet.
7. Indien Inkoop van Participaties in een Subfonds plaatsvindt zal de Beheerder voor zover
nodig overgaan tot verkoop van vermogensbestanddelen behorende tot het betreffende
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Subfonds teneinde de inkoopprijs als hiervoor bedoeld te kunnen uitbetalen aan de
Participant. De inkoopprijs komt ten laste van het Subfonds waarvan de Participaties worden
ingekocht.
Artikel 12 - Overdracht van Participaties, gemeenschap
1. Overdracht van Participaties is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Beheerder, onverlet de mogelijkheid van inname door het Fonds zelf overeenkomstig
het bepaalde in artikel 11 van deze Fondsvoorwaarden.
2. Indien Participaties tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich
slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de Beheerder
en de Juridisch Eigenaar doen vertegenwoordigen. De Participant dient de Beheerder en de
Juridisch Eigenaar bij aangetekende brief in kennis te stellen van het feit dat de Participaties
tot een gemeenschap (zijn gaan) behoren. Beheerder en Juridisch Eigenaar hebben ter zake
geen eigen onderzoeksplicht.
Artikel 13 - Oproeping en mededeling
1. Oproepingen, mededelingen en rapportages als bedoeld in deze Fondsvoorwaarden of het
Prospectus geschieden door middel van publicatie op de Website of aan de in het Register
vermelde (e-mail)adressen van Participanten.
2. De Participant die zijn e-mailadres verstrekt, heeft daarmee de Beheerder toestemming
gegeven om alle informatie, mededelingen of oproepingen te verstrekken via een andere
duurzame drager dan in plaats van op papier, zoals via e-mail of de website. De Participant
verklaart zich bewust te zijn van de risico's van deze vormen van informatieverstrekking en
hierop uitdrukkelijk te zijn gewezen door Beheerder.
Artikel 14 - Informatieverstrekking
1. Aan één ieder kan op verzoek tegen kostprijs de gegevens omtrent de Beheerder en de
Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden
opgenomen worden verstrekt. Op verzoek van één ieder kan door de Beheerder kosteloos een
afschrift van deze Fondsvoorwaarden worden verstrekt.
2. Ten kantore van de Beheerder liggen zijn beheersvergunning, deze Fondsvoorwaarden en
het Prospectus ter inzage. Aan de Participant kan op verzoek tegen kostprijs een afschrift van
de vergunning van de Beheerder worden verstrekt, alsmede een afschrift van de maandelijkse
opgave met toelichting waarin onder meer zijn opgenomen gegevens ter zake van de totale
waarde van het Fonds casu quo de Subfondsen, een overzicht van de samenstelling van de
beleggingen, het totaal aantal uitstaande Participaties, een en ander op basis van de meest
recent vastgestelde NAV onder vermelding van de datum daarvan.
3. De gegevens als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn tevens beschikbaar op de Website.
4. De Beheerder zal voor iedere Participant per ultimo van het kalenderjaar een overzicht
opstellen waarin de omvang en de waarde van de Participaties gehouden door een Participant
zijn opgenomen. De Beheerder stuurt dit overzicht overeenkomstig het Prospectus aan de in
het Register vermelde (e-mail)adres of informeert de Participant op een andere in het
Prospectus te bepalen gelijkwaardige wijze.
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5. De Beheerder zal een Participant jaarlijks opgave doen van de voor zijn belastingaangifte
relevante gegevens met betrekking tot de door de betreffende Participant gehouden
Participaties.
6. Van een verzoek tot intrekking van de beheerdersvergunning van de Beheerder uit hoofde
van de Wft wordt aan de Participant mededeling gedaan.
Artikel 15 - Boekjaar en verslaglegging
1. Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de
Jaarcijfers op en maakt deze openbaar.
3. Jaarlijks binnen negen (9) weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de
Beheerder de Halfjaarcijfers op en maakt deze openbaar.
4. De Jaarcijfers en Halfjaarcijfers worden ondertekend door de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de
reden melding gemaakt.
5. De Beheerder zal een Accountant opdracht geven om de Jaarcijfers te onderzoeken. De
Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
6. De openbaarmaking van de Jaarcijfers en Halfjaarcijfers geschiedt door publicatie op de
Website.
Artikel 16 - Winst
1. Voor elk Subfonds houdt de Juridisch Eigenaar in verband met de administratieve
vermogensscheiding een (sub)Reserverekening aan aangeduid met de naam van het Subfonds
waarop de (sub)Reserverekening betrekking heeft.
2. De winst van een Subfonds wordt jaarlijks toegevoegd aan de (sub)Reserverekening
verbonden met het betreffende Subfonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De Beheerder
neemt daarbij de verplichting tot uitkering van de fiscale winst op grond van artikel 28 lid 2
letter b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in acht.
3. De kosten toe te rekenen aan een Subfonds worden voldaan op de wijze als bepaald in het
Prospectus.
4. Het saldo van de (sub)Reserverekening is bestemd voor de Participanten in het
desbetreffende Subfonds in verhouding tot Participaties in het desbetreffende Subfonds.
5. Verliezen, koersverliezen daaronder begrepen geleden op een Subfondsrekening als
bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze Fondsvoorwaarden worden afgeboekt van de daarmee
corresponderende (sub)Reserverekening en voor zover deze niet toereikend is van de
Subfondsrekening zelf.
6. Met inachtneming van het bepaalde in het Prospectus wordt het saldo van de
(sub)Reserverekening door de Beheerder herbelegd in het relevante Subfonds.
Artikel 17 - Fondsvergadering
1. Een Fondsvergadering wordt minimaal één maal per jaar gehouden, binnen vijf (5)
maanden na afloop van een boekjaar. De agenda voor deze Fondsvergadering bevat in ieder
geval de volgende onderwerpen:
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(i)

Verslag van de Beheerder en Juridisch Eigenaar over de gang van zaken in het
afgelopen boekjaar.
(ii) De vaststelling van de Jaarcijfers.
(iii) Het verlenen van decharge aan de Juridisch Eigenaar; en
(iv) Het verlenen van decharge aan de Beheerder.
In deze Fondsvergadering wordt voorts voorzien in eventuele vacatures en wordt behandeld
hetgeen met inachtneming van lid 6 op de agenda is geplaatst.
2. Voorts zal een Fondsvergadering worden opgeroepen zo vaak als de Beheerder dit in het
belang van de Participanten nodig acht. Bovendien zal de Beheerder een Fondsvergadering
bijeenroepen, zodra een of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste twintig
procent (20%) van het totale aantal Participaties houden dit onder mededeling van de te
behandelen onderwerpen aan de Beheerder schriftelijk verzoeken.
3. De bestuurders van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar worden uitgenodigd de
Fondsvergadering bij te wonen en hebben het recht in de Fondsvergadering het woord te
voeren. De Accountant kan door de Beheerder of de Juridisch Eigenaar tot het bijwonen van
de Fondsvergadering worden uitgenodigd. Daarnaast kan de voorzitter van de
Fondsvergadering besluiten derden tot (een deel van) de Fondsvergadering toe te laten en er
het woord te laten voeren.
4. De oproeping tot de Fondsvergadering en de vaststelling van de agenda voor de
Fondsvergadering geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt ten minste veertien
(14) dagen voor de aanvang van de Fondsvergadering.
5. De Jaarcijfers worden gelijktijdig met de oproeping van de Fondsvergadering voor de
Participanten ter inzage gelegd ten kantore van de Beheerder en zijn aldaar kosteloos
verkrijgbaar.
6. Eén of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste twintig procent (20%) van het
totale aantal Participaties houden, kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan
de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijke verzoek daartoe uiterlijk tien (10) dagen
voor de Fondsvergadering, door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder geeft van deze
onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf (5) dagen voor
de Fondsvergadering.
7. De Fondsvergadering wordt gehouden in Nederland op een door de Beheerder te bepalen
plaats. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de Fondsvergadering
niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle
Participanten ter Fondsvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij
eenstemmigheid.
8. De Fondsvergadering wordt geleid door een door de Beheerder aan te wijzen voorzitter.
Indien de Beheerder geen voorzitter aanwijst, dan benoemt de Fondsvergadering zelf haar
voorzitter. De voorzitter van de Fondsvergadering wijst een secretaris aan.
9. Een Participant kan zich op de Fondsvergadering, mits bij schriftelijke volmacht, doen
vertegenwoordigen.
10. Iedere Participatie geeft recht op een stem. Besluiten van de Fondsvergadering worden
genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij met betrekking tot specifieke
besluiten in deze Voorwaarden anders is bepaald.
11. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter van de Fondsvergadering een beslissende stem.

83

Today’s Paraplufonds

12. De voorzitter van de Fondsvergadering bepaalt de wijze van stemming.
13. Vaststelling van de Jaarcijfers door de Fondsvergadering strekt, voor zover die
Fondsvergadering geen voorbehoud(en) maakt, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tot
decharge voor de vervulling van hun taak over het desbetreffende boekjaar.
14. Binnen acht (8) werkdagen na vaststelling van de Jaarcijfers wordt daarvan door de
Beheerder aan alle Participanten mededeling gedaan. Indien de Jaarcijfers gewijzigd zijn
vastgesteld, vermeldt deze mededeling tevens dat de Jaarcijfers ten kantore van de Beheerder
ter inzage voor de Participanten liggen en aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn.
15. De Beheerder is bevoegd een Fondsvergadering van Participanten van een bepaald
Subfonds bijeen te roepen. Het bepaalde in dit artikel is hierop van overeenkomstige
toepassing.
16. Tenzij van het in de Fondsvergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die Fondsvergadering notulen gehouden.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan binnen een redelijke termijn na de
betreffende Fondsvergadering getekend door de voorzitter en de secretaris van de
desbetreffende Fondsvergadering dan wel vastgesteld door een volgende Fondsvergadering; in
het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van
die volgende Fondsvergadering ondertekend.
Artikel 18 - Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
De Beheerder of de Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
(i)
Op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder respectievelijk de Juridisch Eigenaar.
(ii) Door vrijwillig aftreden; of
(iii) Doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij in surseance van betaling wordt
verklaard, alsmede indien hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen
verliest.
Artikel 19 - Vervanging van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
1. Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie als Beheerder respectievelijk
Juridisch Eigenaar op grond van het in artikel 18 bepaalde, wil of moet beëindigen, zal binnen
vier (4) weken nadat dit is gebleken een Fondsvergadering worden gehouden ter benoeming
van een opvolgend Beheerder respectievelijk Juridisch Eigenaar. Van de vervanging wordt aan
alle Participanten mededeling gedaan.
2. De Fondsvergadering is bevoegd, op voorstel van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar uit zijn
functie te ontheffen indien op voorstel van de Beheerder gelijktijdig een opvolgend Juridisch
Eigenaar wordt benoemd.
3. Indien niet binnen drie (3) maanden nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch
Eigenaar zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juridisch Eigenaar is
benoemd, is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 21, tenzij de Fondsvergadering besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
Artikel 20 - Toepasselijkheid en wijziging Fondsvoorwaarden
1. Door het richten van een verzoek tot Uitgifte of Inkoop onderwerpt een Participant zich aan
de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden en het Prospectus.
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2. Deze Fondsvoorwaarden en het Prospectus kunnen door de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar gezamenlijk worden gewijzigd.
3. Een wijziging van de Fondsvoorwaarden en het Prospectus wordt medegedeeld aan de
Participant overeenkomstig het Prospectus door middel van publicatie op de Website. De
toelichting op de wijziging wordt eveneens op de Website bekendgemaakt.
4. Voor zover door de in lid 2 bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participant
worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid van het Fonds
dat door de Beheerder wordt gewijzigd, worden deze niet eerder van kracht nadat één (1)
maand na bekendmaking van de wijziging zoals bedoeld in lid 3 is verstreken. De Participanten
kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
Artikel 21 - Opheffing en Vereffening van het Fonds of het Subfonds
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 3, wordt het Fonds of een Subfonds opgeheven
bij besluit van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Van een dergelijk besluit wordt
mededeling gedaan aan de desbetreffende Participanten.
2. In geval van opheffing van het Fonds of een Subfonds geschiedt de vereffening van het
Fonds of een Subfonds door de Beheerder. Deze Fondsvoorwaarden en het Prospectus blijven
tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
3. Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten die gerechtigd zijn tot de
betreffende Subfondsen al dan niet in natura uitgekeerd in de verhouding van het aantal
Participaties dat door een dergelijke Participant wordt gehouden, waardoor de Participaties
vervallen.
4. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een
verklaring van de Accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de
Fondsvergadering, en voor zover het betreft de opheffing van een Subfonds, goedkeuring door
de Fondsvergadering van Participanten van het betreffende Subfonds, strekt, voor zover de
Fondsvergadering respectievelijk de Fondsvergadering van Participanten van het betreffende
Subfonds niet een voorbehoud maakt, tot decharge van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar.
Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband
houdend met, de Fondsvoorwaarden (inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 23 - Slotbepalingen
1. De administratie van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar geldt als dwingend bewijs tenzij
de Participanten de onjuistheid van de in de administratie opgenomen gegevens aantoont.
2. In alle gevallen waarin deze Fondsvoorwaarden of het Prospectus niet voorzien, beslissen de
Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen.
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BIJLAGE III
Today’s Paraplufonds

Samengesteld jaarverslag
2016

Dit vindt u op onze website onder deze link:
https://fortomorrow.nl/documenten/jaarverslage
n-todays-paraplufonds/jaarverslag-2016-todaysparaplufonds/
Het jaarverslag over 2017 is nog niet beschikbaar.
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