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Neerwaartse bescherming
Het fonds heeft als doel gedeeltelijk te profiteren van koersstijgingen van
Nederlandse aandelen, door middel van afgeleide financiële instrumenten
(“derivaten”) die gekoppeld zijn aan de Amsterdam Exchanges Index (“AEXindex”) of een vergelijkbare aandelenindex. Tegelijkertijd wil het 90% bescherming bieden ten opzichte van de hoogste historische koers (netto intrinsieke
waarde), welke wordt vastgesteld op de maandelijkse peildatum. Ondanks dat
alle relevante maatregelen voor bescherming worden genomen, kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt. Het fonds heeft
geen vergelijkingsmaatstaf.Het fonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende vastrentende waarden in euro’s en in derivaten. Kortlopende vastrentende waarden
kunnen zijn: deposito’s, geldmarktpapier,kortlopende obligaties, dergelijke.
Opwaarts potentieel
Met de belegging in vastrentende waarden wordt gestreefd naar bescherming
en met de derivaten naar het opwaarts potentieel. De vastrentende waarden
hebben een korte looptijd en hoge kredietwaardigheid. Onder normale
marktomstandigheden wordt minimaal 90% van de portefeuille in vastrentende waarden belegd. De derivaten zijn call opties op de AEX-index dan wel
een vergelijkbare aandelenindex. Opties geven het recht om aandelen tegen
een vooraf bepaalde prijs te kopen/verkopen.
Risico’s
Het fonds biedt beleggers met een lange beleggingshorizon uitzicht op een
aantrekkelijk rendement met een beperkt beleggingsrisico. Wanneer de koers
van de AEX index scherp daalt, is de waardedaling van het fonds beperkt doordat het fonds bescherming kent. Na een periode van langdurig dalende markten kan het percentage opties binnen het fonds dalen tot vrijwel nihil. Hierdoor kan het in tijden van stijgende markten enige tijd duren voordat het
fonds weer voldoende opties in het fonds heeft opgebouwd om weer over opwaarts potentieel te beschikken.
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Benchmark

Fondsvermogen

Geen

EUR 174 mln.

Startdatum

Lopende kosten

Mei 1998

0,33%

Laatste maandelijkse click

Het Continu Click Fonds is een UCITS fonds met een open end structuur.
Het fonds staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten
en De Nederlandsche Bank. Voor meer informatie over onder andere de risico’s
verwijzen wij naar het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI)
op www.goudse.nl.

EUR 5,88 (gebaseerd op de koers van 6 augustus 2015: EUR 6,54)
Alle fondsgegevens zijn per 31 oktober 2018
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Voor wie geschikt?
Het Continu Click Fonds is geschikt voor beleggers die zonder grote koersrisico’s
willen inspelen op de kansen die de Nederlandse aandelenbeurs over een
langere termijn biedt.
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De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument
te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de
inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke
of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel
dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de
Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en
de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de
ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in
het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.goudse.nl.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in
het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor
personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke
toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
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