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Optimix America Fund 
Optimix America Fund richt zich op het reali-
seren van vermogensaanwas op lange termijn 

door actief te beleggen op de Amerikaanse aandelen-
markten. Naast longposities kan het fonds, onder inacht-
neming van strikte regels, in beperkte mate ook short-
posities innemen. De beleggingsdoelstelling is het 
outperformen van de iShares S&P 500 Index. Deze 
tracker volgt het koersverloop van 500 toonaangevende 
in Amerika genoteerde bedrijven. De samenstelling van 
de referentie-tracker is in de regel niet leidend bij het 
construeren van de portefeuille. Het uit te keren dividend 
is normaal gesproken zeer laag. 

Optimix Wereld  
Aandelen Fonds 
Optimix Wereld Aandelen Fonds heeft als 

doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange 
termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal 
het Fonds wereldwijd beleggen in risicodragende finan-
ciële instrumenten van ondernemingen met een beurs-
notering. Het Fonds streeft naar het behalen van een 
structureel beter resultaat dan iShares MSCI World UCITS 
ETF. Het uit te keren dividend is normaal gesproken laag.

Optimix Income Fund 
Optimix Income Fund stelt zich ten doel haar 
aandeelhouders een gespreide belegging te 

bieden met een laag risico en een aantrekkelijk rende-
ment. Ten minste 75% van het vermogen wordt recht-
streeks of door middel van gespecialiseerde beleggings-
fondsen van eersteklas financiële instellingen in de 
vastrentende sfeer belegd. Maximaal 25% kan belegd 
worden in niet-vastrentende producten met een zeer 
laag risicoprofiel. Het uit te keren dividend is normaal 
gesproken hoog.

Optimix Europe Fund 
Optimix Europe Fund richt zich op het realise-
ren van vermogensaanwas op lange termijn 

door actief te beleggen op de belangrijkste Europese 
aandelenmarkten. Actief beheer betekent dat, gebaseerd 
op ervarings gegevens uit het verleden, een individueel 
aandeel gemiddeld tussen de twee en twaalf maanden 
in de portefeuille is opgenomen. Het fonds is qua stijl-

waarderings gedreven en derhalve worden posities regel-
matig aangepast naar aanleiding van relatieve koers-
schommelingen. Naast longposities kan het fonds, onder 
inachtneming van strikte regels, in beperkte mate ook 
shortposities innemen. De beleggingsdoelstelling is het 
outperformen van iShares MSCI Europe Index. Deze 
tracker volgt het koersverloop van meer dan 500 aande-
len van toonaan gevende Europese bedrijven uit zowel 
euro- als niet- eurolanden. De samenstelling van de 
referentie-tracker is in de regel niet leidend bij het 
construeren van de portefeuille. Het uit te keren dividend 
is normaal gesproken laag.

Optimix Mix Fund 
Optimix Mix Fund stelt zich ten doel haar 
aandeel houders een gespreide belegging te 

bieden met een aantrekkelijk en gelijkmatig rendement 
en een relatief laag risico. Hiertoe belegt het fonds direct 
of indirect (via gespecialiseerde beleggingsfondsen van 
eersteklas instellingen) in aandelen, valuta, obligaties, 
alternatieve beleggingen en/of onroerend goed. 
Daarnaast kan het fonds, indien wenselijk, liquiditeiten 
aanhouden. Het uit te keren dividend is normaal gespro-
ken van een gemiddeld niveau.

Optimix Emerging  
Markets Fund 
Optimix Emerging Markets Fund richt zich op 

het realiseren van vermogensaanwas op lange termijn 
door actief te beleggen in risicodragende effecten van 
ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde 
opkomende economieën. Op  komende economieën 
hebben als gemeenschappelijke karakteristiek dat het 
Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking 
significant lager is dan dat van ontwikkelde landen. Actief 
beheer betekent dat, gebaseerd op ervarings gegevens 
uit het verleden, een individueel aandeel gemiddeld 
tussen de twee en twaalf maanden in de portefeuille is 
opgenomen. Het fonds is qua stijl waarderingsgedreven 
en der halve worden posities regelmatig aangepast naar 
aanleiding van relatieve koersschommelingen. Naast 
longposities kan het fonds, onder inachtneming van 
strikte regels, in beperkte mate ook shortposities 
innemen. De beleggingsdoelstelling is het outperformen 
van de iShares MSCI EM Markets Index in euro.  
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De samenstelling van de referentie-tracker is in de regel 
niet leidend bij het construeren van de portefeuille. Het 
uit te keren dividend is normaal gesproken zeer laag. 

Optimix EuroRente Fonds
Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling 
het behalen van een rendement dat op lange 

termijn dat van de samengestelde benchmark, bestaan-
de uit 75% Merrill Lynch EMU Direct Governments AAA 
Rated Index op herbeleggingsbasis (all maturities)(EG10) 
en 25% Merrill Lynch EMU Corporate Index op herbeleg-
gingsbasis (ER00) overtreft. Het uit te keren dividend is 
gezien de lage kapitaalmarktrente naar verwachting laag.

Algemeen
De Directie van Optimix Investment Funds NV wordt 
gevoerd door Optimix Vermogensbeheer NV (Optimix), 
de vermogensbeheerder van Handelsbanken in Neder-
land met ongeveer € 2,0 miljard onder beheer. 

Naast het prospectus is voor elk fonds essentiële 
 beleggersinformatie opgesteld met informatie over 
het product, de kosten en de risico’s. U kunt deze 
 essen tiële beleggersinformatie opvragen per e-mail:  
info@optimix.nl of per telefoon: 020-570 30 30. Het 
prospectus en de essen tiële beleggersinformatie staan 
ook op de website: www.optimix.nl. Wij adviseren u deze 
te raadplegen alvorens over te gaan tot het aankopen 
van de aandelen van de fondsen.

Optimix Investment Funds NV staat geregistreerd als een 
AIF in het register van AFM. De fiscale status van Optimix 
Investment Funds NV wordt aangemerkt als een beleg-
gingsinstelling in de zin van Artikel 28 Wet op vennoot-
schapsbelasting.

De aandelen van de subfondsen van Optimix Investment 
Funds zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam. 
Beleggen in aandelen van de subfondsen kan echter  
ook via Stichting Optimix Beleggersgiro, telefoon 
020 - 570 30 30.

De koersen van de subfondsen, en bijbehorende intrin-
sieke waarde per aandeel, worden dagelijks gepubli-
ceerd op de website van de beheerder: www.optimix.nl.

Profiel
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Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen

Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2019 
van Optimix Investment Funds NV aan, met daarin onder 
andere opgenomen de jaarrekening over het boekjaar 
2019. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & 
Young Accountants LLP en voorzien van een goedkeuren-
de controleverklaring (bladzijde 164). Dit jaarverslag is 
grotendeels tot stand gekomen voordat de Covid 19 
pandemie de wereldwijde financiële markten in haar 
greep kreeg. De ‘nieuwe werkelijkheid’ waarbij de 
economische activiteit wereldwijd sterk werd ingeperkt, 
ziet u hierdoor nauwelijks gereflecteerd in dit verslag. De 
Raad en de Directie zijn zich echter zeer bewust van de 
ontwrichtende effecten die de pandemie op de 
maatschappij, de economie en de financiële markten 
heeft. Dit heeft de volste aandacht van de Raad en 
Directie, die hierover nauw contact onderhouden.

Wij stellen u voor de jaarrekening 2019 vast te stellen 
overeenkomstig het voorstel, welke vaststelling de 
Directie en de leden van de Raad van Commissarissen 
decharge verleent.

Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de 
Directie om, rekening houdend met de fiscale doorstoot-
verplichting, het resultaat per subfonds te verdelen zoals 
is weergegeven op bladzijde 161.

Naast regelmatig telefonisch contact en overleg per 
e-mail, is de Raad gedurende de verslagperiode  vijfmaal 
in persoon bijeengekomen en heeft uitgebreid overleg 
gevoerd met de Directie. Daarbij stonden telkens regulier 
op de agenda: de actuele ontwikkelingen op de kapitaal-
markten, het algemene beleggingsbeleid, de risico- en 
performanceanalyse per fonds, de bedrijfsvoering, ont - 
wikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, de 
periodieke rapportage van de in overeenstemming met 
de wettelijke regeling  aangestelde bewaarder om het 
dagelijkse beleid van de beheerder te controleren en de 
strategische oriëntatie voor Optimix Investment Funds. 
In dit overleg werd bovendien, samen met de desbetref-
fende fondsbeheerder, telkens nader ingegaan op het 
beleggingsbeleid van één van de zeven subfondsen van 
Optimix Investment Funds. 

In elke vergadering zijn, aan de hand van uitgebreide 
risico- en performanceanalyses, de rendementen van de 
Optimix-fondsen besproken. Daarbij werden onder 
andere de prestaties van elk fonds vergeleken met die 
van een ‘peer group’ waarin ook indextrackers zijn 
opgenomen. Ook worden de posities van de fondsen 
binnen de Morningstar rating gevolgd. De Raad heeft 
vastgesteld dat de in 2019 geleverde beleggingspresta-
ties over de gehele breedte van het palet tegenvallen. 
De Raad van Commissarissen heeft aan de hand van de 
Directie gegeven toelichting echter kunnen vaststellen 
dat de gerealiseerde rendementen, hoewel tegenval-
lend, zowel in absolute als relatieve zin niet uit de pas 
lopen met het in het prospectus gedefinieerde risico-
profiel van deze fondsen. Daarnaast heeft de Directie in 
2019 in overleg met de Raad maatregelen genomen die 
op termijn tot een verbetering van de beleggingsresul-
taten zouden moeten gaan leiden. De Raad heeft 
vertrouwen in de aanpak van de Directie en heeft vast-
gesteld dat de genomen maatregelen in de tweede helft 
van de verslagperiode in ieder geval al tot een stabilisa-
tie van het trackrecord van de fondsen heeft geleid.  
De Raad zal de ontwikkelingen vanzelfsprekend nauw -
lettend blijven volgen. 

Naast de reguliere agendapunten zijn er regelmatig ook 
bijzondere thema’s aan de orde gesteld. Zo is in de verga-
dering van april stilgestaan bij de wijze waarop Optimix 
Vermogensbeheer N.V. haar Risk Control Functie heeft 
ingericht. In deze vergadering is ook de Management 
Letter van EY besproken en zijn de vacatureprofielen 
voor twee nieuwe commissarissen vastgesteld, dit 
vooruitlopend op het naderende einde van de derde 
termijn van de commissarissen Kok en Steenbeek. Om 
de continuïteit binnen de Raad beter te kunnen waarbor-
gen, is er voor gekozen de invulling van de twee vacatu-
res verspreid over twee jaren te laten plaatsvinden, een 
vacature in juni 2020 en een vacature in juni 2021. In de 
vergadering van juni heeft de Directie een presentatie 
gegeven over de commerciële strategie van Optimix en 
is een begin gemaakt met het vaststellen van de ‘long 
list’ met mogelijke kandidaten voor de komende vacatu-
res in de Raad. In de vergadering van november is uitge-

Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen
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breid stilgestaan bij het Duurzaam beleggingsbeleid van 
Optimix. 

Verder heeft de Raad buiten de vergadering zijn perio-
dieke zelfevaluatie verricht. De resultaten van de zelf -
evaluatie zijn in november met de Directie besproken. 
De Raad heeft geconcludeerd dat er sprake is van een 
goede, evenwichtige en complementaire samenstelling 
van de Raad. De verschillende kennis- en ervaringsgebie-
den van de leden van de Raad vullen elkaar goed aan. De 
onderlinge chemie tussen de verschillende leden van de 
Raad is mede daarom uitstekend te noemen. De samen-
werking van de Raad met de Directie is eveneens bijzon-
der goed te noemen. De Directie is naar de Raad toe 
open en transparant over alle aspecten van het beheer 
van de beleggingsfondsen en de overige bedrijfsvoering, 
waardoor de Raad in staat is haar toezichthoudende rol 
naar behoren uit te voeren. 
 
Amsterdam, 25 mei 2020
Raad van Commissarissen

Mr. J.H.M. Janssen Daalen (voorzitter)
Mr. P.J.W.G. Kok  
Prof. dr. O.W. Steenbeek
A. Smits 

Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen
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Bestuursverslag Optimix Investment Funds NV 2019

De tekst van dit bestuursverslag ziet toe op de 
verslagperiode, in concreto het beleggingsjaar 2019. 
Een periode waarin het Covid 19-virus zich mogelijk al 
wel verspreidde in China maar op de ontwikkelingen 
op de wereldwijde financiële markten nog geen 
invloed had. Van een pandemie of een dreigende 
pandemie was toen nog geen sprake. In dit verslag 
leest u derhalve weinig over het sterk ontwrichtende 
effect dat de pandemie op onze maatschappij, de 
economie en de financiële markten heeft gehad en 
waarschijnlijk nog zal hebben. De Directie heeft echter 
oog voor de negatieve effecten die de ‘lock down’ van 
een groot deel van de wereldeconomie heeft op de 
vooruitzichten van ondernemingen en overheden en 
houdt hier bij het selecteren van haar beleggingen 
rekening mee. 

Inleiding
De beleggingsfondsenparaplu Optimix Investment Funds 
NV kende een teleurstellend 2019. Het eigen vermogen 
daalde met € 20 miljoen naar € 418 miljoen. Deze daling 
komt voor rekening van een sterke daling van het aantal 
uitstaande aandelen van Optimix Europe Fund en 
Optimix Emerging Markets Fund. Het positieve 
beleggings  resultaat en de sterke toestroom bij Optimix 
Wereld Aandelen Fonds konden dit maar ten dele 
compenseren. 

Ten aanzien van de relatieve beleggingsprestaties van de 
subfondsen moet vastgesteld worden dat deze in de 
verslagperiode niet voldeden aan het ambitieniveau. 
Over de volle breedte van het palet werd in meer of 
mindere mate benedengemiddeld gepresteerd. Optimix 
Income Fonds bleef met een underperformance van 
-0,7% nog het dichtst bij de benchmark. De relatieve 
prestaties van de overige huisfondsen Optimix America 
Fund (-6,5%), Optimix Europe Fund (-6,0%), Optimix 
Emerging Markets Fund (-5,1%), Optimix Wereld 
Aandelen Fonds (-6,2%) en Optimix EuroRente Fonds 
(-2%) waren allen teleurstellend. Deze tegenvallende 
resultaten kenden als rode draad het achterblijven van 
de waarde-beleggingsstijl binnen de aandelenfondsen 
en het onvoldoende profiteren van de sterke daling van 
de euro-kapitaalmarktrente.
Optimix Mix Fund, dat geen referentie-index heeft, 
behaalde een rendement van +10,5%.

Beleggingsomgeving
De groeivertraging in de wereldeconomie die al in 2018 
was ingezet, bleef het beeld bepalen gedurende het 
gehele jaar 2019. De belangrijkste pijler, de economie 
van de Verenigde Staten, liet een merkbare vertraging 
zien en groeide in reële termen met 2,3%. Het gemid-
delde groeitempo lag daarmee 0,6% onder het niveau 
van een jaar eerder. Een afnemende fiscale impuls, de 
impact van de handelstarieven en het remmende effect 
van de renteverhogingen van de Federal Reserve in het 
voorgaande jaar waren hier debet aan. In de rest van 
de wereld, waar de groeivertraging vorig jaar al voor 
een groot deel plaatsvond, bleef de groei op een relatief 
laag niveau steken. Dit alles overigens in een context 
waarin het recessierisico door de markt nog niet als 
hoog werd beschouwd. De Chinese economie realiseer-
de volgens de officiële statistieken een volumegroei van 
6,0% op jaarbasis, 0,5% minder dan een jaar eerder en 
het laagste groeiniveau in 27 jaar. Het versoepelde 
fiscale en monetaire overheidsbeleid van het afgelopen 
jaar aldaar werpt vooralsnog niet merkbaar zijn vruch-
ten af. De Japanse economie groeide in reële termen 
met -0,7%.

De economische groei in de eurozone bleef op een laag 
niveau liggen en groeide met 1,0%. Er was sprake van 
een significante divergentie in groei tussen de noodlij-
dende maakindustrie en de dienstensector die gestaag 
doorgroeide. Problemen met de wereldhandel en -indus-
trie alsmede de Brexit-perikelen speelden Europa parten 
in de maakindustrie. De economie van Nederland deed 
het relatief goed (+1,6%). De Franse economie (+0,9%) 
presteerde tegenvallend, onder haar trendmatige groei. 
Zwaargewichten Duitsland (0,4%) en Italië (+0,1%) 
behoorden tot de hekkensluiters en konden een recessie 
nog maar ternauwernood ontwijken. 

Twee ontwikkelingen domineerden het nieuws en de 
beurzen in 2019. Allereerst eiste het monetaire beleid 
van de Federal Reserve onder leiding van voorzitter 
Jerome Powell de absolute hoofdrol op, dit jaar in positie-
ve zin. Ten tweede zorgde de handelsoorlog tussen de VS 
en China wereldwijd voor dieptepunten in het onder-
nemersvertrouwen en de groei in handel en maakindus-
trie, terwijl de dienstensector goed overeind bleef. 
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Centrale banken gaan weer  
accommoderen
De aansprekende rendementen op de beurzen in 2019 
werden volledig gedreven door de hernieuwde steun-
maatregelen van de grote centrale banken. Hierbij eiste 
de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, 
duidelijk de hoofdrol op. Zij bepaalt met haar rente- en 
liquiditeitsbeleid voor een groot deel het mondiale 
monetaire klimaat voor economie en financiële markten. 
In tegenstelling tot 2018 was haar rol dit jaar positief en 
draaide de centrale bank gedurende de verslagperiode 
haar houding ten aanzien van de beleidsrente van 
verkrappend naar sterk verruimend. Dit verliep via het 
opschorten van de geplande verdere renteverhogingen 
naar nieuwe renteverlagingen, het beëindigen van 
kwantitatieve verkrapping naar zelfs een nieuwe vorm 
van kwantitatieve verruiming.
In het roerige vierde kwartaal van 2018 had de markt 
duidelijk gemaakt dat de Amerikaanse rentes op een 
niveau geraakt waren dat als restrictief werd beoordeeld. 
Met name de laatste renteverhoging op 19 december 
schoot beleggers in het verkeerde keelgat. Begin januari 
liet Federal Reserve voorzitter Jerome Powell weten de 
boodschap begrepen te hebben en gaf aan dat er voor lo-
pig geen verdere renteverhogingen meer verwacht 
hoefden te worden. 

In de bijeenkomst van maart zette de Federal Reserve 
haar beweging naar soepeler beleid verder door. 
Aangekondigd werd dat het inkorten van de balans, 
bekend als Quantitative Tightening, al per september 
beëindigd zou gaan worden, waar dit beleid oorspron-
kelijk nog tot in 2020 voortgezet zou worden. Maar ook 
het onder de doelstelling blijven van de Amerikaanse 
inflatie werd benadrukt als een belangrijk ingrediënt 
voor haar toekomstig monetair beleid. Dit moet bezien 
worden in de context van het gegeven dat de Federal 
Reserve bezig is met een herziening van haar algehele 
beleidsraamwerk, waarvan bekend is dat men op zoek 
is naar nieuwe instrumenten en vormen van beleid die 
een hogere inflatie bevorderen. Dit werd door de markt 
als bijzonder positief geïnterpreteerd, met de verwach-
ting dat de centrale bank een actievere en agressievere 
rol kan gaan vervullen in de niet al te verre toekomst. In 
het verloop van de rest van 2019 werd dit al volledig 
bewaarheid.

Koerswijzigingen FED drijft beursherstel

■ Fed policy rate (linker-as)  ■ VS 2 jaars rente (linker-as)  
■ S&P 500 (rechter-as)
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Toen president Trump in mei de handelsbetrekkingen 
weer op scherp zette, ging de markt over tot het inprijzen 
van renteverlagingen. In juli werd al de eerste stap gezet 
met een verlaging in de beleidsrente van 0,25%. Onder 
druk van de aanhoudende handelsspanningen en de 
vertraging in de mondiale maakindustrie verlaagde de 
Federal Reserve haar beleidsrente nogmaals met 0,25% 
in de bijeenkomsten van september en oktober.
 
Het verloop van de sterk dalende Amerikaanse 2-jaars 
rente in voorgaande grafiek geeft de ommezwaai in het 
rentebeleid van de Federal Reserve goed weer. Deze 
2-jaars rente stond begin 2019 in overeenstemming met 
de beleidsmarktrente nog op 2,50%, maar daalde scherp 
naar 1,75% aan het einde van het tweede kwartaal en 
verdisconteerde daar correct de drie renteverlagingen 
die in de rest van het jaar zouden volgen. 

Daar bleef het echter niet bij. Quantitative Tightening 
werd per eind augustus beëindigd en reeds halverwege 
september begon de Federal Reserve met het verlengen 
van haar balans via het injecteren van dollars in de 
repomarkt, een geldmarkt waarin korte leningen worden 
verstrekt in ruil voor onderpand. Ondanks dat de Federal 
Reserve benadrukte dat het hier niet om Quantitative 
Easing ging – het ging hier om leningen met zeer korte 
looptijd in plaats van meerjarig – vatte de markt dit wel 
zo op, liquiditeit is liquiditeit. Tot het einde van het jaar 
injecteerde de Fed maandelijks circa $ 60 miljard in de 
geldmarkt.
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Federal Reserve laat de balans weer groeien

■ Federal Reserve balans totaal (linker-as)    
■ Federal Reserve injecties in repo markt (rechter-as)
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En passant voerde de ECB bij monde van afzwaaiend 
president Mario Draghi in september ook nog een 
hernieuwd opkoopprogramma (QE) in en gaf aan tot 
nader order maandelijks $ 20 miljard aan staatsobligaties 
op te kopen.
Al deze steunmaatregelen van de Amerikaanse en 
andere centrale banken waren een enorme steun in de 
rug van mondiale aandelenmarkten; zo steeg de 
toonaangevende S&P500 met ruim 31% (in euro).
 
Groei in mondiale maakindustrie 
komt tot stilstand
In 2019 liet de mondiale maakindustrie een aanhouden-
de vertragende trend zien en kwam in de tweede helft 
van het jaar grosso modo tot stilstand. Nadat de overige 
regio’s, die gevoeliger zijn voor de handel en de export, 
al in 2018 significant vertraagden, moesten de Verenigde 
Staten er in 2019 ook aan geloven. De positieve effecten 
van het belastingverlagingspakket van president Trump, 
dat de Amerikaanse economie in het voorgaande jaar 
nog een flinke impuls had gegeven, raakten geleidelijk 
aan uitgewerkt, terwijl de malaise in de internationale 
maakindustrie uiteindelijk ook de VS in haar greep kreeg.
In de eerste helft van 2019 voegden de VS zich bij het 
middelmatiger groeiplaatje van de andere continenten. 
Factoren als handelstarieven, de serie aan renteverhogin-
gen van de Federal Reserve tot december 2018 en de 
aflopende positieve effecten van de belastingverlagingen 
zullen hier allen in bepaalde mate aan hebben bijgedragen.
Toen er na een langdurig politiek steekspel uiteindelijk 
zicht kwam op een voorlopig handels(deel)akkoord 
tussen China en Amerika, begonnen de industrieën 
aldaar de eerste tekenen van leven te geven richting het 

einde van het jaar. Het akkoord, waarin China beloofde 
meer grondstoffen van Amerika te zullen importeren en 
president Trump een deel van de opgelegde handelsta-
rieven introk, werd uiteindelijk in december aangekon-
digd en in januari 2020 door beide partijen ondertekend.

In de onderstaande grafiek zijn de bekende inkoopma-
nagersonderzoeken van de verschillende regio’s te zien. 
Hieruit blijkt dat in het begin van dit jaar alleen de 
maakindustrie van de VS nog in de expansiefase was, 
waar de andere regio’s al een kleine contractie noteer-
den (met een score van beneden de 50). Aan het einde 
van de verslagperiode noteren alle regio’s rond de 50, 
het snijpunt tussen dalende en stijgende economische 
activiteit. 

PMI’s: Groei in wereldwijde maakindustrie komt tot 
stilstand
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Opkomende markten zagen de groei als eerste stabilise-
ren als gevolg van Chinese steunmaatregelen op fiscaal 
en monetair gebied. Echter de maakindustrieën van 
Japan en vooral Europa vertraagden verder naar een 
milde contractie, wat voor het mondiale plaatje per saldo 
op een groeistagnatie duidt. De reeds ingevoerde 
handelstarieven en aanhoudende onzekerheid over een 
eventueel handelsakkoord tussen de VS en China 
vormden vermoedelijk een belangrijke rem op de 
wereldwijde industriële activiteit. Kapitaalmarktrentes 
daalden fors in de verslagperiode en reflecteren daarmee 
de lagere groeiverwachtingen.

Hoewel de wereldeconomie per saldo wat vertraagde, 
hield de dienstensector in de verschillende regio´s met 
een milde expansie de groei overeind. Goede werkgele-
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genheidscijfers in de VS en West-Europese landen zoals 
Duitsland en Nederland, sterke onroerendgoedmarkten 
en de dalende rente ondersteunen het beeld van robuus-
te consumentenbestedingen. 
Europa als exportgrootmacht had traditiegetrouw het 
zwaarst te lijden onder de perikelen in handel en indus-
trie. Met name in de omvangrijke auto-industrie, die ook 
te kampen heeft met een ingrijpende transitie naar de 
productie van elektrische voertuigen, werden slechte 
cijfers gerapporteerd. Ook de aanhoudende perikelen 
rondom Brexit zullen het bedrijfssentiment geen goed 
hebben gedaan. 

Toen president Trump in mei tegen de marktverwachting 
in duidelijk maakte dat een handelsakkoord niet zomaar 
aangenomen mocht worden, en dit over de zomermaan-
den bleef benadrukken, was dit voor ECB-voorzitter 
Draghi aanleiding om economie en markt wederom van 
monetaire steun middels een opkoopprogramma en een 
renteverlaging te voorzien. 

In China voegen de beleidsmakers al sinds 2018 op regel-
matige basis nieuwe steunmaatregelen op monetair en 
fiscaal gebied toe. Als gevolg hiervan lieten diverse 
economische variabelen als kredietgroei, investeringen 
in infrastructuur en de industriële productie vanaf het 
begin van de verslagperiode een stabilisatie in de groei 
zien, maar lange tijd was van een echt herstel geen 
sprake. Pas tegen het einde van het jaar werd in 
voornoemde variabelen langzaam maar zeker een 
herstel zichtbaar. Aangezien de maatregelen stapsgewijs 
en in kleine stukjes plaatsvonden en daarmee vooral 
gericht waren op stabilisering, is het onduidelijk of de 
huidige beleidsmodus voldoende is om ook in 2020 voor 
een significant groeiherstel te zorgen.
 
Congruent met de vertragende economische trend bij 
de economische grootmachten lieten ook de winstont-
wikkelingen een stagnatie zien. Aan het einde van de 
verslagperiode noteerde de jaar-op-jaar groei in de 
verwachte winst van de MSCI World in 2019 een kleine 
krimp met -1,2%. Amerikaanse winsten lieten een iets 
beter beeld zien met 1,2% groei, in opkomende markten 
daarentegen daalden de winsten met -5%. 

Bedrijfswinsten wereldwijd stagneren in 2019

■ MSCI World    ■ VS    ■ Europa    ■ Opkomende Markten
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De handelsoorlog
Na de eerste vier maanden van het jaar leek een 
vredesakkoord tussen Amerika en China nog slechts een 
formaliteit en was het beurssentiment mede hierdoor 
dan ook flink verbeterd. Maar niets bleek minder waar. 
President Trump bleek onverwachts niet tevreden over 
de voortgang in de onderhandelingen en het handels-
conflict escaleerde opnieuw doordat de importtarieven 
op een segment aan goederen ter waarde van $ 200 
miljard werden verhoogd van 10% naar 25%. Daarnaast 
dreigde hij ook op de resterende $ 289 miljard aan 
Chinese importen een tarief van 25% in te stellen, als 
China zich niet spoedig naar de eisen van de VS zou 
voegen. Kort daarna plaatste het Amerikaanse ministerie 
van handel de Chinese telecomgigant Huawei op de 
zogenaamde Entity List, waardoor het voor Amerikaanse 
bedrijven verboden werd met Huawei zaken te doen. 

Eind juni gingen president Trump en president Xi op de G20 
in het Japanse Osaka na bijna twee maanden van vijandig-
heid en zeer beperkt contact weer met elkaar praten over 
een handelsakkoord. De eventuele nieuwe heffingen 
waren daarmee voorlopig van de baan, echter de bestaan-
de tarieven bleven wel van kracht. Ook werd het handel-
sembargo op Huawei tot nader order opgeschort. 

Deze wapenstilstand bleek van korte duur. Op 1 augustus 
kondigde president Trump alsnog tarieven van 10% aan 
op de resterende $ 289 miljard aan Chinese export-
goederen. Later in augustus werd aangekondigd dat de 
eerste drie tranches verhoogd werden van 25% naar 30% 
en de vierde tranche van 10% naar 15%.
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In oktober was er toch weer sprake van verzoening in de 
vorm van een zogenaamd ‘Fase 1 akkoord’, waarmee de 
verhogingen naar 30% weer van de baan waren. In 
november en december volgde een periode van verdere 
onderhandelingen waarna uiteindelijk op 15 januari 2020 
het definitieve deelakkoord werd getekend. Hierin 
werden alleen de tarieven in de vierde tranche verlaagd 
van 15% naar 7,5% en committeerde China zich om voor 
$ 200 miljard aan Amerikaanse landbouw- alsmede olie- 
en gasproducten af te nemen.

Hoewel het conflict in de media duidelijk werd bestem-
peld en uitgemeten als een handelsprobleem, moge het 
duidelijk zijn dat de strijd om technologische suprematie, 
en daarbij de bescherming van Amerikaanse intellec tuele 
eigendom, de achterliggende strategische issue is en dat 
dit vermoedelijk een langdurig conflict tussen de VS en 
China zal zijn. 

De financiële markten
Onderstaande tabel laat zien dat er in 2019 enkele opval-
lende rendementen te noteren waren onder de verschil-
lende beleggingscategorieën. Allereerst valt op dat alle 
beleggingscategorieën een positief rendement behaal-
den; in de media wordt dan ook wel van de ‘every-
thing-rally’ gesproken. Centrale banken lijken te zorgen 
voor een klimaat waarin alle beleggingscategorieën het 
goed doen.

Rendement in 2019
in lokale 

valuta in euro

MSCI World Index 24,9% 27,7%

MSCI Europe Index 20,0% 22,2%

S&P 500 Index ($) 28,9% 31,4%

MSCI Emerging Markets Index 15,1% 17,7%

Nederlandse staatsobligaties 3,7% 3,7%

Europese bedrijfsobligaties 6,3% 6,3%

HFRX Global Hedge Fund Index 8,6% 3,4%

Goud ($) 18,3% 20,7%

Olie, Brent ($) 22,7% 25,1%

Binnen aandelen waren het wederom de Verenigde 
Staten die een superieur rendement boekten van maar 
liefst +31,4% in euro, terwijl Europa en de opkomende 
markten het wat minder goed deden met respectievelijk 
+22,2% en +17,7%. 
De dalende rente betekende dus ook goede rendementen 
voor vastrentende waarden, terwijl ook grondstoffen als 
olie en goud een positief beurssentiment en een agres-
sievere houding van centrale banken weerspiegelden. 
Vanaf het lagere aanvangsniveau van $ 54 kon een vat 
Brent olie 25,1% koerswinst boeken in de verslagperiode.
 
Op de markt voor ’s werelds belangrijkste drie valuta 
bleef het relatief rustig in de verslagperiode. Per saldo 
was de Yen de iets sterkere van de drie, maar de verschil-
len bleven beperkt tot 3%. Als reden kan aangevoerd 
worden - als men zulke kleine verschillen al zou willen 
verklaren - dat zowel de Federal Reserve als de ECB zijn 
opgeschoven richting een soepeler monetair beleid. 

Euro verzwakt iets ten opzicht van yen & dollar

■ Amerikaanse dollar    ■ Japanse yen   
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Ontwikkelingen op de aandelen
markten
De MSCI World Index steeg, gemeten in lokale valuta, 
met 25% in de verslagperiode. Dit was grotendeels te 
danken aan de scherpe draai van de Federal Reserve naar 
een krachtig stimulerend beleid, waaronder drie rente-
verlagingen en een officieus opkoopprogramma dat tot 
nader order de spanningen op de zogenaamde repomarkt 
moet verlichten.
De dynamische Amerikaanse aandelenmarkt nam dan 
ook het merendeel van de stijging voor zijn rekening met 
een koerswinst van 29%. De opkomende aandelenmark-
ten (MSCI Emerging Markets Index) bleven achter met 
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een rendement van 15%, dit vanwege een iets sterkere 
dollar en het aanhouden van het handelsconflict. Europa 
behaalde een behoorlijk rendement met 20%. Lage 
aanvangswaarderingen compenseerden voor een trage-
re economie. 

Liquiditeit drijft beurzen naar nieuwe hoogten

■ Opkomende markten    ■ Verenigde Staten    ■ Japan    ■ Europa

95

100

105

110

115

120

125

130
Koersontwikkeling in lokale valuta (ultimo 2018 =100)

december-1
8

januari-1
9

februari-1
9

maart-1
9

april-
19

mei-1
9

juni-1
9

juli-1
9

augustus-1
9

september-1
9

oktober-1
9

november-1
9

december-1
9

Ontwikkelingen op de obligatie
markten
De wereldwijde obligatiemarkten beleefden een sterk 
2019. Rentes daalden fors door vertragende economi-
sche groei, met name in de maakindustrie, tegenvallen-
de inflatiecijfers en centrale bankiers in Europa en de VS 
die nieuwe vormen van steun in het vooruitzicht stelden. 
Zowel korte als lange kapitaalmarktrentes hadden hier 
duidelijk profijt van. 
Zo daalde het aanvangsrendement op een tienjarige 
Nederlandse staatslening met 0,6% en kwam daarmee 
voor het eerst in de historie op een negatieve rente te 
staan. De Amerikaanse staatslening daalde met 0,8% 
naar 1,9%. 

Na in 2016 al even geflirt te hebben met de 0% grens 
sloot de Nederlandse tienjarige staatslening de verslag-
periode af op -0,05%. Op het laagtepunt in augustus was 
dit zelfs -0,59%. Voor de Duitse Bund, de benchmark 
voor Europese staatsobligaties, betekende dit zelfs een 
slotniveau van -0,33%, na in 2016 al even -0,2% aange-
raakt te hebben. Eind 2018 was het totaal aan negatief 
renderend schuldpapier nog $ 8.000 miljard, aan het 
einde van de verslagperiode was dit opgelopen tot  
$ 11.000 miljard, nadat de teller in de zomer nog op  
$ 17.000 miljard had gestaan.

Kapitaalmarktrentes dalen fors

■ NL 10 jaar (linker-as)    ■  VS 10 jaar  (rechter-as)  
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Op de markt voor bedrijfsobligaties zijn de rentepremies 
die bedrijven in de Verenigde Staten en Europa moeten 
betalen, na een tumultueus vierde kwartaal van 2018, 
weer gezakt naar de onderkant van de historische 
bandbreedte. Hoewel de macro-economische data 
overwegend tegenvielen, zorgden de koerswijziging bij 
centrale banken en het vooruitzicht op een handelsak-
koord voor het positieve beurssentiment, wat ook zijn 
weerslag kreeg in de dalende kredietopslagen. 

Kredietopslagen dalen in 2019

■  VS rente opslag - laag risico   
■ Euro cross-over CDS spread    ■ VS rente opslag - hoog risico    
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Vooruitzichten 
Het liquiditeitsbeeld voor de financiële markten is 
momenteel zeer constructief. Aangezien de Federal 
Reserve heeft aangegeven de rente niet te zullen verho-
gen alvorens de inflatie een significante en persistente 
stijging heeft doorgemaakt, mogen beleggers ervan 
uitgaan dat de monetaire steun voor 2020 of zelfs langer 
gehandhaafd blijft. In de eerste helft van 2020 drukken 
de vier grote centrale banken naar verwachting zo’n $ 90 
tot $ 100 miljard per maand bij.
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Lang moest de markt door de handelsonzekerheid en de 
vertragende economische en winstgroei heen kijken 
vorig jaar. Nu het voorlopige handelsakkoord een feit is, 
lijkt het pad geplaveid voor het economisch herstel, dat 
eind 2019 al voorzichtig zichtbaar begon te worden, om 
in 2020 eindelijk zijn beslag te krijgen. 
Wel blijft het de vraag hoeveel impuls de economie nog 
uit monetaire steunmaatregelen en een relatief cosme-
tisch handelsakkoord kan putten. Het lijkt verstandig 
voor beleggers om hier het voordeel van de twijfel te 
geven aangezien beleidsmakers hebben aangegeven de 
continuïteit van de economische expansie te willen 
blijven waarborgen. De Federal Reserve heeft nog 
voldoende ruimte voor verdere renteverlagingen, terwijl 
ook eventuele fiscale maatregelen in toenemende mate 
als politiek correct worden gezien. 

Hoewel de beursvooruitzichten voor de komende  
12 maanden positief zijn, is een bepaalde correctie na 
een heel sterk 2019 niet uit te sluiten. Deze eventuele 
correctie zal dan waarschijnlijk worden beoordeeld 
worden als zijnde een koopkans. 
Binnen de categorie aandelen zien wij in de nieuwe beleg-
gingsomgeving vooral opwaarts potentieel in opkomende 
markten. De groei-impuls zal vooral uit Azië komen en de 
aanvangswaarderingen zijn er relatief aantrekkelijk. In 
deze omgeving verwachten wij onder meer een depreci-
erende dollar en hogere grondstofprijzen. 

Wij verwachten dat kapitaalmarktrentes dit jaar licht 
omhoog zullen tenderen. Het verwachte economische 
herstel zal een opwaartse druk uitoefenen, echter de 
afwezigheid van inflatie en de opkoopprogramma’s van 
de centrale banken zullen een dempend effect hebben 
op de voor de hand liggende rentestijging.
Kredietopslagen zullen waarschijnlijk aan de onderkant 
van de bandbreedte blijven zolang de economie het 
redelijk blijft doen en centrale banken de markt van 
steun en liquiditeit voorzien. Het schuldenprobleem 
wordt hiermee op de lange baan geschoven en de dag 
van afrekening zal ergens in de toekomst op ons wachten. 
Immers de schuldniveaus bij bedrijven in Amerika bevin-
den zich reeds op recordhoogte en de nieuwe liquidi-
teitssteun zal deze verder doen oplopen in de komende 
periode. 

Door de Coronapandemie, en de restrictieve maatrege-
len die overheden naar aanleiding daarvan noodzakelij-
ker wijs hebben moeten nemen, zijn de wereldwijde 
aandelenmarkten in februari en maart 2020 fors gedaald. 
Ook de prijzen van bedrijfsleningen zijn daardoor sterk 
onder druk komen te staan. Het vermogen in beheer van 
de vennootschap is hierdoor aanzienlijk gedaald. Dit zal 
naar verwachting een sterk negatieve invloed op de 
beleggingsresultaten van de vennootschap hebben. Niet 
uitgesloten kan worden dat in 2020 verlies zal worden 
geleden binnen alle subfondsen en op parapluniveau. 
Dankzij de hoge mate van spreiding in de beleggingen, 
de relatief goede verhandelbaarheid van de beleggingen 
in portefeuille en de opgedane ervaringen in de maanden 
februari, maart en april 2020, heeft de Directie er 
vertrouwen in dat continuïteit en het open-end karakter 
van de beleggingsfondsen in voldoende mate gewaar-
borgd is.
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Optimix Vermogensbeheer NV erkent haar verantwoor-
delijkheden als gedelegeerd belegger in beursgenoteer-
de effecten en andere beleggingsproducten. Optimix 
heeft als vermogensbeheerder de morele plicht om 
maatschappelijke verantwoordelijkheid na te streven. De 
onderneming heeft hiertoe een beleid (“Verantwoord 
Beleggingsbeleid”) opgesteld.  
 
Visie
De doelstelling van het vermogensbeheer door Optimix 
is het maximaliseren van financiële winsten in overeen-
stemming met het cliëntprofiel en rekening houdend 
met risico’s in brede zin. In dit proces neemt Optimix de 
discretionaire verantwoordelijkheid op zich als het gaat 
om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent 
dat Optimix rekening houdt met financiële én met niet- 
financiële overwegingen die invloed kunnen hebben op 
de uiteindelijke keuze van beleggingen.
 
Beleid
De strategie van Optimix is het maximeren van financië-
le rendementen binnen een raamwerk van beleggingen 
dat zich laat verenigen met de verantwoordelijkheid die 
Optimix draagt. In het beleggingsbeleid wordt voldaan 
aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met internationaal 
aanvaarde principes en internationale verdragen.
Centraal binnen het Verantwoord Beleggingsbeleid staan 
de tien UN Global Compact Principles. Deze principes 
verwijzen naar de Universal Declaration of Human 
Rights, RIO Declaration on Environment and 
Development, United Nations Convention against 
Corruption en de International Labour Organization’s 
Declaration of Fundamental Principles and Right at 
Work. Deze uitgangspunten in het Verantwoord 
Beleggingsbeleid worden toegepast op de directe beleg-
gingen in effecten. 
 
Uitvoering
Optimix heeft op basis van de tien UN Global Compact 
Principles concrete ‘non compliant criteria’ geformu-
leerd. Deze criteria hebben betrekking op mensenrech-
ten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. In 
opdracht van Optimix analyseert een gespecialiseerd 
bureau – Sustainalytics – op kwartaalbasis het voor 

Optimix relevante beleggingsuniversum op deze non 
compliant criteria. Daarbij worden zowel alle directe 
beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties als de 
beleggingen van de geselecteerde externe beleggings-
fondsen getoetst. Het resultaat is een lijst van bedrijven 
die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met 
de UN Global Compact Principles. Valt te verwachten dat 
een geselecteerd bedrijf zijn gedrag niet wil veranderen, 
dan zal Optimix (indien van toepassing) de beleggingen 
in door dit bedrijf uitgegeven effecten afstoten. Uiteraard 
zal Optimix, zolang de non compliant situatie voortduurt, 
niet (meer) beleggen in door dit bedrijf uitgegeven effec-
ten. Non compliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct 
betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van 
controversiële wapens, zoals anti-persoonsmijnen en 
clusterwapens. Dergelijke bedrijven handelen in strijd 
met Principle 2 van de UN Global Compact Principes. Dit 
principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om 
schending van mensenrechten te voorkomen.
De samenwerking met Sustainalytics geeft Optimix 
tevens de mogelijkheid om collectief druk uit te oefenen 
op ondernemingen om zich te verbeteren. Daar waar 
Optimix 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal 
van een non compliant bedrijf in beheer heeft, zullen wij 
zelf met deze bedrijven in dialoog gaan. Dit laat onverlet 
dat wij van een dergelijke positie afstand zullen doen. 

Verantwoording
Ieder kwartaal laten wij Sustainalytics ons gehele beleg-
gingsuniversum en alle posities waarin wij beleggen, 
toetsen op compliance met de UN Global Compact 
Principles. We laten zowel alle directe beleggingen in 
aandelen en bedrijfsobligaties als beleggingen via exter-
ne managers toetsen. Sustainalytics heeft gedurende 
2019 vier maal haar analyse verricht op alle beleggingen 
binnen ons belegbare universum. Het totale geanaly-
seerde universum bestond uit ruim 4.400 titels.

Gedurende 2019 heeft Sustainalytics het bedrijf Vale S.A. 
op de non-compliant lijst geplaatst. Op dat moment was 
Optimix Emerging Markets Fund belegd in aandelen Vale. 
Deze aandelen hebben wij vervolgens verkocht.

Op basis van de analyse van Sustainalytics kunnen wij 
vaststellen dat er gedurende 2019 naast Vale niet is 

Verantwoord beleggingsbeleid

Verantwoord beleggingsbeleid
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belegd in directe beleggingen in aandelen en bedrijfs-
obligaties die als ‘non-compliant’ kunnen worden aan -
gemerkt. 

Gedurende de verslagperiode is er belegd in beleggings-
fondsen van externe managers met een actief beleg-
gingsbeleid. De analyse van Sustainalytics toont aan dat 
twee van deze externe managers beleggen in onderne-
mingen die als ‘non-compliant’ kunnen worden aange-
merkt, namelijk Neuberger Berman en SKY Harbor 
Capital Management. Zowel Neuberger Berman als SKY 
Harbor hebben eigen een ESG beleid geformuleerd, 
welke wordt toegepast binnen het beleggingsproces. 
Beide managers hebben de UN PRI ondertekend. Hierop 
handhaven wij deze fondsen binnen de portefeuilles.

Gedurende de verslagperiode is er ook belegd in passie-
ve beleggingsinstrumenten. Het betreft hier ETFs en 
index-futures. Deze instrumenten worden gebruikt voor 
exposure management en vallen buiten de toetsing.
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Optimix Investment Funds NV is een beursgenoteerde 
beleggingsfondsenparaplu bestaande uit zeven subfond-
sen met ieder een afzonderlijke administratie en aande-
lenserie. Een overzicht van de risico’s en onzekerheden 
waaraan de vennootschap en haar aandeelhouders zijn 
blootgesteld, vindt u in het prospectus van de vennoot-
schap d.d. 1 augustus 2014 (Hoofdstuk 10: Risico’s). Het 
prospectus kan kosteloos worden aangevraagd bij de 
beheerder dan wel geraadpleegd worden via de website 
van de beheerder (www.optimix.nl).  Naar de inschatting 
van de Directie zijn de belangrijkste risico’s en onzeker-
heden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd:

1. De waarde van de beleggingen van de Optimix-fondsen 
kan zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders 
kunnen dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrij-
gen dan zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig 
verloren gaan. 

2. Zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen 
in portefeuille van een Optimix-fonds vormt geen 
garantie voor het behalen van positieve, dan wel 
relatief goede, resultaten. Er zijn geen theoretische of 
praktische argumenten op basis waarvan (tijdelijke) 
waardedalingen in de toekomst kunnen worden uitge-
sloten. Naast het risico van algehele koersdalingen 
bestaat het risico dat, ondanks de zorgvuldige en 
professionele selectie, één of meerdere beleggingen 
in de portefeuille als gevolg van tegenvallende ontwik-
kelingen een negatieve koersontwikkeling doormaakt.

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van een 
Optimix-fonds kan worden belegd in vreemde valuta, 
waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het 
resultaat van het betreffende fonds in euro’s gemeten 
zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende Optimix-fonds.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 

geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende Optimix-fonds.

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Beheerder genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel.

6. De Optimix-fondsen kunnen belegd zijn in andere 
beleggingsinstellingen, waardoor de beslissing over de 
uiteindelijke belegging bij andere beheerders ligt. In 
sommige gevallen is de Beheerder niet in staat om de 
ontwikkelingen van dergelijke beleggingsinstellingen 
op dagbasis te volgen. Een waardedaling van dergelij-
ke beleggingsinstellingen kan resulteren in een 
aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde per 
aandeel van het betreffende fonds.

7. Optimix Investment Funds kan beleggen met geleend 
geld (‘leverage’) tot maximaal 20% van het vermogen 
van ieder fonds. Het beleggen met geleend geld leidt 
tot grotere dagelijkse fluctuaties in de intrinsieke 
waarde per aandeel en kan bij een scherpe daling van 
de waarde van de beleggingen als uiterste consequen-
tie met zich brengen dat alle activa van Optimix 
Investment Funds toekomen aan de schuldeiser(s). De 
waarde van de aandelen zal in dat geval waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Als gevolg van de rechtsvorm van 
Optimix Investment Funds kunnen Aandeelhouders 
echter niet meer dan hun oorspronkelijke inleg verlie-
zen.

8. Ten behoeve van een Optimix-fonds kunnen shortpo-
sities worden aangaan, dat wil zeggen dat financiële 
instrumenten worden verkocht die het Fonds niet 
houdt. Om aan de leveringsverplichting te voldoen zal 
Optimix Investment Funds deze stukken inlenen, met 
het risico deze later alsnog tegen een hogere prijs te 
moeten terugkopen. Dit kan resulteren in een aanzien-

Risico’s
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lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende fonds.

9. De Optimix-fondsen hebben de mogelijkheid om 
gebruik te maken van afgeleide instrumenten (deriva-
ten). Onder bepaalde omstandigheden kan dit tot 
aanzienlijke verliezen leiden. Dit kan resulteren in een 
aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde per 
aandeel van het betreffende Optimix-Fonds.

10. De vennootschap heeft de status van fiscale beleg-
gingsinstelling in de zin van Artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Het resultaat van een 
fiscale beleggingsinstelling is voor de heffing van 
vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief 
van 0% indien aan bepaalde (wettelijke) vereisten 
wordt voldaan. In het bijzonder wordt vereist dat de 
Vennootschap de voor uitdeling beschikbare winst, 
rekening houdend met een aantal fiscale correcties, 
binnen acht maanden na het einde van haar boekjaar 
uitkeert aan de aandeelhouders (doorstoot- of uitde-
lingsverplichting). Het niet voldoen aan deze verplich-
ting zal leiden tot het verlies van de fiscale beleggings-
instelling-status.

Bovenstaande risico’s worden door de Directie van 
Optimix Investment Funds acceptabel geacht. Het afdek-
ken c.q. vermijden van deze risico’s is haar inziens niet 
wenselijk dan wel praktisch onmogelijk aangezien dit de 
kans op het behalen van een aantrekkelijk beleggingsren-
dement op de langere termijn te veel verlaagt. De Directie 
heeft echter wel mitigerende maatregelen genomen om 
deze risico’s in de praktijk te beperken en in verhouding 
te brengen tot het beleggingsprofiel van het betreffende 
subfonds. Deze maatregelen zijn:

– het opstellen van fondsvoorwaarden waarin per beleg-
gingsfonds restricties worden gesteld aan het beleg-
gingsbeleid;

– het publiceren van de fondsvoorwaarden waardoor 
deelnemers zich een beeld kunnen vormen van de 
risico’s die verbonden zijn aan het betreffende 
Optimix-fonds en de bijbehorende mitigerende maat -
regelen;

– het aanstellen van een onafhankelijke bewaarder die 
doorlopend toeziet op de naleving van de fondsvoor-
waarden en de mutaties van de geld- en effectenreke-
ningen van Optimix Investment Funds NV;

– het aanstellen van een onafhankelijke administrateur 
die de dagelijkse berekening van de intrinsieke waarde 
per aandeel verricht;

– het laten vaststellen van de doorstootverplichting 
door een externe onafhankelijke fiscalist;

– De beheerder laat het dagelijks beheer van de Optimix-
fondsen uitsluitend verrichten door medewerkers met 
ruime ervaring op het gebied van institutioneel vermo-
gensbeheer. Daarnaast worden de Optimix-fondsen in 
teamverband beheerd waarbij per beleggingsfonds 
ten minste twee beheerders betrokken zijn bij het 
dagelijks beheer;     

– Optimix Vermogensbeheer heeft een vergunning voor 
het beheren van beleggingsinstellingen (AIFMD) en 
staat daardoor onder toezicht van AFM en DNB; 

– Optimix Vermogensbeheer heeft diverse softwarepak-
ketten geïnstalleerd waarmee de beleggingsporte-
feuilles van de subfondsen efficiënt kunnen worden 
beheerd, geadministreerd en gemonitord.

Eind 2019 heeft de Directie haar riscicobeheerfunctie 
versterkt door nieuwe portefeuille-monitoring software 
(Rules Manager) waarmee de beleggingsportefeuilles van 
de subfondsen doorlopend kunnen worden getoetst op 
het overschrijden van mandaatrestricties. Geconstateerde 
overschrijdingen worden vervolgens middels een signa-
leringsrapportage met de portefeuillebeheerders en het 
voor risicobeheer verantwoordelijke lid van de directie 
gedeeld. In 2020 zal Rules Manager operationeel ingezet 
gaan worden voor de risicobeheerfunctie.

Optimix staat een actief beleggingsbeleid voor. Dit 
betekent dat de fondsvoorwaarden voorzien in de 
mogelijkheid om de samenstelling van de beleggingspor-
tefeuille aanzienlijk af te wijken van de samenstelling van 
de gekozen benchmark. De vrijheid die de fondsvoorwaar-
den op dit punt aan de Directie biedt, kan er dus toe leiden 
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dat de beleggingsresultaten sterk afwijken van de bench-
mark en daarmee van het verwachtingspatroon van de 
deelnemer. Om dit risico te beperken heeft de directie per 
subfonds de volgende tracking error limieten vastgesteld:

Subfonds

Ex-Ante 
tracking  

error (risico-
budget)

Maximale 
waarde in 

2019*

Optimix America Fund 7,5% 2,0%

Optimix Wereld  
Aandelen Fonds 7,5% 2,6%

Optimix Income Fund 4,0%  3,0%

Optimix Europe Fund 7,5% 2,8%

Optimix Emerging  
Markets Fund 7,5% 2,1%

Optimix EuroRente Fonds 3,0% 3,0%

*Bron: Bloomberg portfolio reporting

 
Optimix Mix Fund, het enige subfonds zonder bench-
mark, heeft in plaats van een tracking error risicobudget 
een absoluut geformuleerd risicobudget. De ex-ante 
standaard deviatie van de rendementen is voor dit fonds 
gemaximeerd op 10,0% (maximale waarde 2019: 6,8%). 
Zowel de ex-ante tracking error als de ex-ante standaard-
deviatie wordt berekend met behulp van een risicomodel 
van Bloomberg. Deze ex-ante risicomaatstaven worden 
telkens berekend op basis van de actuele portefeuille-
samenstelling. 

Omdat deelnemers in de subfondsen er op moeten 
kunnen vertrouwen dat het dagelijks mogelijk is om hun 
gehele positie te kunnen verkopen dient de verhandel-
baarheid van de beleggingsportefeuille van ieder 
subfonds hoog te zijn. Binnen één handelsdag dient ten 
minste 25% van de portefeuille geliquideerd te kunnen 
worden en binnen vijf handelsdagen moet ten minste 
50% van de portefeuille verkocht te kunnen worden. De 
Directie maakt met behulp van actuele marktinformatie 
een inschatting van de verhandelbaarheid van de beleg-
gingsportefeuilles. 

Subfondsen
Per subfonds zijn onderstaand de vijf meest significante 
beleggingsrisico’s beschreven en een inschatting van hun 
‘impact’ alsmede de risicohouding van de Directie ten 
aanzien van deze risico’s, de beheersingsmaatregelen ten 
aanzien van deze risico’s en de manifestatie van deze 
risico’s in het boekjaar.

Optimix America Fund

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door met een actief 
beleggingsbeleid te anticiperen op verwachte ontwik-
kelingen op de kapitaalmarkten poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in 2019 
gemanifesteerd zowel in de maanden mei en augustus 
toen de Amerikaanse aandelenmarkten plotseling 
sterk daalden. Gemeten over geheel 2019 steeg de 
S&P 500 Index echter met 29% (in lokale valuta).

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds poogt de Directie dit 
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risico te beheersen. Dit risico heeft zich gedurende het 
boekjaar gemanifesteerd maar had per saldo geen 
aanzienlijke negatieve uitwerking op de intrinsieke 
waarde van het subfonds. De grootste negatieve 
bijdrage aan het resultaat werd geleverd door het 
aandeel Gap Inc (€ 0,02 miljoen).

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van Optimix 
America Fund kan worden belegd in vreemde valuta, 
waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het 
resultaat van het betreffende fonds in euro’s gemeten 
zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door op basis van 
haar verwachtingen actieve keuzes te maken ten 
aanzien van het tijdelijk afdekken van valutarisico’s 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
heeft zich in de verslagperiode nauwelijks gemanifes-
teerd. De Amerikaanse dollar steeg, uitgedrukt in 
euro, in de verslagperiode met 2%. Het valuta-over-
zicht voor dit subfonds treft u aan in de toelichting op 
de jaarrekening op bladzijde 79.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 

van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich in de verslagperiode niet gemani-
festeerd binnen de portefeuille van dit subfonds.

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds en bij de beleggings-
analyse de liquiditeit van de belegging te betreken, 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
heeft zich in de verslagperiode niet voorgedaan binnen 
de beleggingsportefeuille van het subfonds.

Optimix Wereld Aandelen Fonds

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door met 
een actief beleggingsbeleid te anticiperen op verwach-
te ontwikkelingen op de kapitaalmarkten poogt de 
Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft zich in 
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2019 gemanifesteerd zowel in de maanden mei en 
augustus toen de aandelenmarkten plotseling sterk 
daalden. Gemeten over geheel 2019 steeg de MSCI 
World Index echter met 25% (in lokale valuta).

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich gedurende het boekjaar gemani-
festeerd maar had per saldo geen aanzienlijke 
negatieve uitwerking op de intrinsieke waarde van het 
subfonds. De grootste negatieve bijdrage aan het 
resultaat werd geleverd door DXC Technology Co.  
(€ 0,2 miljoen).

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van Optimix 
Wereld Aandelen Fonds kan worden belegd in vreem-
de valuta, waarvan fluctuaties ten opzichte van de 
euro het resultaat van het betreffende fonds in euro’s 
gemeten zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een 
aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde per 
aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door op 
basis van haar verwachtingen actieve keuzes te maken 
ten aanzien van het tijdelijk afdekken van valutarisico’s 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 

heeft zich in de verslagperiode nauwelijks gemanifes-
teerd. Door de appreciatie van vooraanstaande valuta 
zoals de Britse pond (+6%) Amerikaanse dollar (+2%), 
de Japanse yen (+3%) en de Zwitserse franc (+4%) 
werd het rendement van de niet-euro beleggingen, 
gemeten in euro, per saldo positief beïnvloed. 
Hiertegenover stond een zeer beperkte waarde daling 
van de beleggingen in Zuid Koreaanse won en de 
Zweedse kroon welke beide gedurende verslagperiode 
licht deprecieerde ten opzichte van de euro, met 
respectievelijk 3% en 1%. Het valuta-overzicht voor  
dit subfonds treft u aan in de toelichting op de jaar -
rekening op bladzijde 91.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich in de verslagperiode niet voorge-
daan binnen de beleggingsportefeuille van het 
subfonds. 

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.
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 Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds en bij de beleggingsanalyse de liquiditeit 
van de belegging te betreken, poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode niet voorgedaan binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds.

Optimix Income Fund

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door met een actief 
beleggingsbeleid te anticiperen op verwachte ontwik-
kelingen op de kapitaalmarkten poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in het boekjaar 
voorgedaan. De samengestelde benchmark van het 
fonds daalde gedurende het jaar een aantal maal 
scherp maar sloot de verslagperiode uiteindelijk af 
met een winst van 5,4%.

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 

niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich gedurende de verslagperiode 
slechts in geringe mate voorgedaan. De grootste 
negatieve bijdragen aan het resultaat werden geleverd 
door TCA Global Master Credit Fund (€ 0,8 miljoen).

3. Een deel van de portefeuille van een Optimix Income 
Fund kan worden belegd in vreemde valuta, waarvan 
fluctuaties ten opzichte van de euro het resultaat van 
het betreffende fonds in euro’s gemeten zullen 
beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzienlijke 
daling van de intrinsieke waarde per aandeel van het 
subfonds. Impact: gematigd.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door op 
basis van haar verwachtingen actieve keuzes te maken 
ten aanzien van het tijdelijk afdekken van valuta-
risico’s poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit 
risico heeft zich heeft zich in de verslagperiode 
nauwelijks gedaan doordat onder andere de 
Amerikaanse dollar (+2%) en de Noorse kroon (+1%) 
aan waarde wonnen ten opzicht van de euro waardoor 
de beleggingen genoteerd in deze valuta, gemeten in 
euro, in waarde stegen. Het valuta-overzicht voor dit 
subfonds treft u aan in de toelichting op de jaar -
rekening op bladzijde 105. 

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.
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 Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode niet voorgedaan binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds.

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door actief 
spreiding aan te brengen binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds en bij de beleggingsanalyse de 
liquiditeit van de belegging te betreken, poogt de 
Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft zich in 
januari 2020 echter toch gemanifesteerd bij de beleg-
ging in TCA Master Credit Fund. Dit fonds kondigde 
toen aan in liquidatie te gaan en per direct geen verzoe-
ken tot onttrekking meer te honoreren. De positie in 
TCA Master Credit Fund (2,0% van portefeuille) is 
daarmee onverhandelbaar geworden (zie ook bladzij-
de 108). 

Optimix Europe Fund

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door met een actief 
beleggingsbeleid te anticiperen op verwachte ontwik-
kelingen op de kapitaalmarkten poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode gemanifesteerd. Zowel in de maanden mei als 
augustus daalden de Europese aandelenmarkten 
scherp. De MSCI Europe Index, een veel gebruikte 
graadmeter voor de Europese beurzen steeg gemeten 
over de gehele verslagperiode echter met 20%  
(lokale valuta).

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog. 
 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich gedurende het boekjaar gemani-
festeerd maar had per saldo geen aanzienlijke 
negatieve uitwerking op de intrinsieke waarde van  
het subfonds. De grootste negatieve bijdrage aan  
het resultaat werd geleverd door Centamin PLC  
(€ 0,3 miljoen).

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van Optimix 
Europe Fund kan worden belegd in vreemde valuta, 
waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het 
resultaat van het betreffende fonds in euro’s gemeten 
zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het subfonds. Impact: gematigd.
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 Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het afdekken van dit risico is haar inziens niet wense-
lijk aangezien dit de kans op het behalen van een 
aantrekkelijk beleggingsrendement op de langere 
termijn te veel verlaagt. Door op basis van haar 
verwachtingen actieve keuzes te maken ten aanzien 
van het tijdelijk afdekken van valutarisico’s poogt de 
Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft zich in 
de verslagperiode beperkte mate gemanifesteerd. 
Door de appreciatie van vooraanstaande valuta zoals 
de Britse pond (+6%) en de Zwitserse franc (+4%) werd 
het rendement van de niet-euro beleggingen, gemeten 
in euro, per saldo positief beïnvloed. De depreciatie 
van de Zweedse kroon (-3%) had door haar beperkte 
gewicht nauwelijks invloed op het resultaat. Het 
valuta-overzicht voor dit subfonds treft u aan in de 
toelichting op de jaarrekening op bladzijde 117.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode niet voorgedaan binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds. 

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 

worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds en bij de beleggingsanalyse de liquiditeit 
van de belegging te betreken, poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode niet voorgedaan binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds.

Optimix Mix Fund

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door met 
een actief beleggingsbeleid te anticiperen op verwach-
te ontwikkelingen op de kapitaalmarkten poogt de 
Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft zich in 
het boekjaar in enige mate gemanifesteerd. De koers 
van Optimix Mix Fund (gecorrigeerd voor de dividend-
uitkeringen) kende met name in de maanden mei en 
augustus een neerwaarts verloop. Gemeten over heel 
2019 steeg de intrinsieke waarde van het subfonds 
(inclusief uitgekeerd dividend) echter met 10,5%. 

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
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feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich gedurende het 
boekjaar gemanifesteerd maar had per saldo geen 
aanzienlijke negatieve uitwerking op de intrinsieke 
waarde van het subfonds. De grootste negatieve 
bijdrage aan het resultaat werd geleverd door BMO 
Global Equity Market Neutral Fund (€ 0,4 miljoen).

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van Optimix 
Mix Fund kan worden belegd in vreemde valuta, 
waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het 
resultaat van het betreffende fonds in euro’s gemeten 
zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het subfonds. Impact: hoog.

Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht  
en passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door op 
basis van haar verwachtingen actieve keuzes te maken 
ten aanzien van het tijdelijk afdekken van valutarisico’s 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
heeft zich in de verslagperiode nauwelijks gemani -
festeerd doordat de euro deprecieerde ten opzichte 
van enkele vooraanstaande valuta zoals het Britse 
pond (+6%), de Amerikaanse dollar (+3%) en de 
Japanse yen (+3%). Het valuta-overzicht voor dit 
subfonds treft u aan in de toelichting op de jaar -
rekening op bladzijde 129.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen van 
een aantrekkelijk beleggingsrendement op de langere 
termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding aan te 
brengen binnen de beleggingsportefeuille van het 
subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit 
risico heeft zich in de verslagperiode niet voorgedaan 
binnen de beleggingsportefeuille van het subfonds. 

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds en bij de beleggingsanalyse de liquiditeit 
van de belegging te betreken, poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in januari 2020 
echter toch gemanifesteerd bij de belegging in TCA 
Master Credit Fund. Dit fonds kondigde toen aan in 
liquidatie te gaan en per direct geen verzoeken tot 
onttrekking meer te honoreren. De positie in TCA 
Master Credit Fund (0,2% van portefeuille) is daarmee 
onverhandelbaar geworden. 
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Optimix Emerging Markets Fund

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsren dement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door met een actief 
beleggingsbeleid te anticiperen op verwachte ontwik-
kelingen op de kapitaalmarkten poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode gemanifesteerd. Zowel in de maanden mei als 
augustus daalden de opkomende aandelenmarkten 
scherp. De koers van de veel  gebruikte graadmeter 
MSCI Emerging Markets Index, steeg in 2019 echter 
met 18% (gemeten in lokale valuta).

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich gedurende het boekjaar gemani-
festeerd maar had per saldo geen aanzienlijke negatie-
ve uitwerking op de intrinsieke waarde van het 
subfonds. De grootste negatieve bijdrage aan het 
resultaat werd geleverd door het aandeel Mondi PLC 
(€ 6,0 miljoen).

3. Een aanzienlijk deel van de portefeuille van een 
Optimix Emerging Markets Fund kan worden belegd 
in vreemde valuta, waarvan fluctuaties ten opzichte 
van de euro het resultaat van het betreffende fonds in 
euro’s gemeten zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren 
in een aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde 
per aandeel van het subfonds. Impact: gematigd.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door op basis van 
haar verwachtingen actieve keuzes te maken ten 
aanzien van het tijdelijk afdekken van valutarisico’s 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
manifesteerde zich in de verslagperiode in aanzien-
lijke mate. Zo verloren de Turkse lira 9%, de Braziliaanse 
reaal 2% en de Zuid-Koreaanse won 1% van hun 
waarde ten opzichte van de euro. Tegenover deze 
dalingen stonden echter ook koersstijgingen. Zo 
stegen de Russische roebel (+15%), Thaise baht 
(+11%), Mexicaanse peso (+6%) en Taiwan dollar 
(+5%) juist aanzienlijk in waarde ten opzichte van de 
euro. Het valuta-overzicht voor dit subfonds treft u 
aan in de toelichting op de jaarrekening op bladzijde 
141.

4. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
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aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich in de verslagperiode niet voor -
gedaan binnen de beleggingsportefeuille van het 
subfonds. 

5. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 
worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds en bij de beleggings-
analyse de liquiditeit van de belegging te betreken, 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
heeft zich in de verslagperiode niet voorgedaan binnen 
de beleggingsportefeuille van het subfonds.

Optimix EuroRente Fonds

1. De waarde van de beleggingen van het subfonds kan 
zowel stijgen als dalen. De aandeelhouders kunnen 
dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verlo-
ren gaan. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico’s is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door met 
een actief beleggingsbeleid te anticiperen op verwach-
te ontwikkelingen op de kapitaalmarkten poogt de 
Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft zich 
gedurende de verslagperiode slechts in zeer geringe 
mate voorgedaan.

2. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat 
het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professione-
le selectie, één of meerdere beleggingen in de porte-
feuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen 
een negatieve koersontwikkeling doormaakt. Dit kan 
resulteren in een aanzienlijke daling van de intrinsieke 
waarde per aandeel van het subfonds. Impact: hoog.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel afdekken van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds poogt de Directie dit risico te beheersen. 
Dit risico heeft zich in de verslagperiode nauwelijks 
gemanifesteerd alle beleggingen droegen bij aan de 
stijging van de intrinsieke waarde van het subfonds. 

3. Als gevolg van wijzigende omstandigheden op de 
kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen 
waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs 
geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen 
te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitge-
vende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk 
geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk 
nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzien-
lijke daling van de intrinsieke waarde per aandeel van 
het betreffende subfonds. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds poogt de Directie dit 
risico te beheersen. Dit risico heeft zich in de verslag-
periode niet voorgedaan binnen de beleggingsporte-
feuille van het subfonds. 

4. Hoewel de Optimix-fondsen voornamelijk belegd zijn 
in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat 
een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan 



| JAARVERSLAG 2019 |28 

worden geliquideerd. Wanneer de Directie genood-
zaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan 
dit resulteren in een aanzienlijke daling van de intrin-
sieke waarde per aandeel. Impact: beperkt.

 
Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het 
subfonds. Het structureel afdekken van dit risico is 
haar inziens niet wenselijk aangezien dit de kans op 
het behalen van een aantrekkelijk beleggingsrende-
ment op de langere termijn te veel verlaagt. Door 
actief spreiding aan te brengen binnen de beleggings-
portefeuille van het subfonds en bij de beleggings   
analyse de liquiditeit van de belegging te betrekken, 
poogt de Directie dit risico te beheersen. Dit risico 
heeft zich in de verslagperiode niet gemanifesteerd.

5. Het subfonds kan beleggen in andere beleggingsinstel-
lingen, waardoor de beslissing over de uiteindelijke 
belegging bij andere beheerders ligt. In sommige 
gevallen is de Directie niet in staat om de ontwikkelin-
gen van dergelijke beleggingsinstellingen op dagbasis 
te volgen. Een waardedaling van dergelijke beleggings-
instellingen kan resulteren in een aanzienlijke daling 
van de intrinsieke waarde per aandeel van het betref-
fende fonds. Impact: beperkt.

Dit risico wordt door de Directie acceptabel geacht en 
passend bij de beleggingsdoelstelling van het subfonds. 
Het structureel vermijden van dit risico is haar inziens 
niet wenselijk aangezien dit de kans op het behalen 
van een aantrekkelijk beleggingsrendement op de 
langere termijn te veel verlaagt. Door actief spreiding 
aan te brengen binnen de beleggingsportefeuille van 
het subfonds en bij de beleggingsanalyse de transpa-
rantie van de beleggingsinstelling te betrekken, poogt 
de Directie dit risico te beheersen. Dit risico heeft in 
de verslagperiode niet geleid tot een daling van de 
intrinsieke waarde per aandeel van het subfonds. 

Risico’s
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Optimix Investment Funds NV heeft zelf geen per so-
neelsleden in dienst. De beheerder is op grond van de 
fondsvoorwaarden onder bepaalde omstandigheden 
gerechtigd tot een outperformance fee. Over het betaal-
baar stellen van deze prestatievergoeding wordt door de 
Directie advies gevraagd aan de Raad van Commissarissen 
van Optimix Investment Funds NV. De eventuele uit - 
betaling van deze vergoeding kan bovendien pas plaats 
vinden nadat de jaarrekening waarin de betreffende 
vergoeding opgenomen is, is goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 
Optimix Vermogensbeheer is aangesteld als enig direc-
teur en beheerder van Optimix Investment Funds NV en 
heeft een AIFMD-compliant beloningsbeleid dat eens 
per jaar door de Raad van Commissarissen van Optimix 
Vermogensbeheer NV (Optimix) wordt geëvalueerd. De 
medewerkers van Optimix Vermogensbeheer NV die 
belast zijn met het dagelijks beheer van de fondsen of 
de bepaling van het beleid, maken geen aanspraak op 
een variabele vergoeding die gekoppeld is aan de beleg-
gingsresultaten van de fondsen van Optimix Investment 
Funds. Over 2019 is er aan de fondsbeheerders en de 
Directie van Optimix Vermogensbeheer NV geen perfor-
 mance   gerelateerde variabele beloning toegezegd (2018: 
idem). Eind 2019 waren er 40 personen werkzaam bij 
Optimix Vermogensbeheer NV. Aan geen enkele 
medewerker is een beloning van € 1 miljoen of meer 
uitgekeerd of toegezegd.

De Beheerder beheert naast de 7 subfondsen van Optimix 
Investment Funds N.V. ook een groot aantal individuele 
maatwerk beheerportefeuilles. De totale loonsom van de 
onderneming bedraagt € 4.254.153. De totale loonsom van 
de  Directie en direct betrokkenen bij het beleggingsbeleid  
van de fondsen bedraagt respectievelijk € 318.176 en 
€ 918.883. Het aantal direct betrokken FTE’s bedraagt 9. 
Zie voor een verdere toelichting bladzijde 72 en 73.

Prestatievergoeding
Op grond van de fondsvoorwaarden en de beleggings-
resultaten over 2019 bedroeg de reservering voor  
out   performance fees per 31 december 2019: € 828.400 
(per 31 december 2018: nihil). De omvang van deze 
reservering is afhankelijk van de beleggingsresultaten van 
de sub fondsen van de beleggingsfondsenparaplu en 
dientengevolge kan de omvang van dag tot dag sterk 
wisselen. De gereserveerde outperformance fee per 
ultimo boekjaar wordt pas betaalbaar gesteld nadat de 
betreffende jaar  rekening door de aandeelhouders is 
vastgesteld.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
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Inleiding 
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix America Fund 
steeg, inclusief het in juni uitgekeerde dividend van  
€ 2,49 per aandeel, met 26,5% gedurende het verslag-
jaar. De referentie-index van het fonds, iShares Core S&P 
500 Index UCITS ETF (Acc), gemeten in euro, steeg gelijk-
tijdig met 33,0%. 

Marktomgeving
De S&P500 Index sloot 2019 in stijl af op historische 
hoogtepunten. Amerikaanse aandelen presteerden dit 
jaar wederom beter dan die in de andere regio’s. Een 
belangrijke aanjager van het positieve beurssentiment 
was de wijziging in het monetaire beleid van de 
Amerikaanse centrale bank. Beleggers hielden in 2018 
nog rekening met een aantal renteverhogingen in 2019. 
Het tegendeel gebeurde; de Federal Reserve verlaagde 
de beleidsrente in maar liefst 3 stappen van een kwart 
procent naar 1,75%. Dit werd nodig geacht om de 
Amerikaanse economie steun te bieden, vooral vanwege 
externe factoren; onzekerheden over economische 
groeivertraging in Europa en China, mede door het 
handelsconflict tussen de VS en China, en een mogelijke 
Brexit. Bedrijven gaven in de kwartaalrapportages al aan 
dat de groei afneemt en analisten stelden de verwach-
tingen dan ook neerwaarts bij. Ten opzichte van deze 
verlaagde verwachtingen stelden de gerapporteerde 
bedrijfsresultaten dan ook niet teleur, waardoor aande-
lenkoersen verder omhoog gestuwd werden. Met het 
bereiken van het handelsakkoord richting het einde van 
de verslagperiode raakten beleggers nog positiever 
gestemd. Vooral groeiaandelen in de technologie- en 
communicatiesector, zoals Apple, Facebook en Microsoft, 
waren populair, terwijl de meer traditionele bedrijven in 
de gezondheidszorg, energie- en grondstoffensector 
achterbleven. 

Beleggingsbeleid
Optimix America Fund was aanvankelijk volledig belegd 
om te profiteren van de grote beursdaling die in decem-
ber 2018 plaatsvond. Naarmate de aandelenbeurs verder 
omhoog kroop, werd de portefeuille defensiever 
ingericht. Onze zorg was dat winstcijfers zouden gaan 
tegenvallen, mede door margekrimp, en deze niet 
voldoende in de aandelenkoersen waren verdisconteerd. 
Er werd winstgenomen op een aantal cyclische accenten 
in de portefeuille, waaronder technologie- en energie-
aandelen, die plaats maakten voor defensievere aande-
len in de voedingssector. Tevens werd de liquiditeitspo-
sitie in de portefeuille vergroot. Het fonds bevatte 
relatief weinig groeiaandelen aangezien de waardering 
van deze ondernemingen ons inziens te hoog was. Deze 
defensieve positionering kwam het relatieve beleggings-
resultaat van het fonds echter niet ten goede. Het door 
ons kwantitatief model samengestelde mandje aandelen, 
dat vooral waarde-aandelen selecteert, droeg eveneens 
negatief bij aan het relatieve beleggingsresultaat. Waarde-
aandelen waren dit jaar wederom niet in trek onder 
beleggers, die de voorkeur hadden voor groeiaandelen in 
de technologie- en communicatiesectoren. Het fonds had 
per jaarultimo accenten in de sectoren industrie, consu-
mentengoederen en financiële waarden. Minder verte-
genwoordigd waren relatief dure tech nologie- en 
zogenaamde groeiaandelen. 

Optimix America Fund – 2019
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Vooruitzichten
Amerikaanse aandelen zijn na de koersappreciatie in 
2019 relatief duur geworden. De S&P500 Index handelt 
per jaarultimo op een koers-winstverhouding van 18x op 
basis van de geschatte winst van 2020. Dit is aan de 
bovenkant van de historische bandbreedte. Deze 
waardering kan gerechtvaardigd worden indien een 
robuust winstherstel plaatsvindt in 2020. Analisten 
verwachten een gemiddelde winstgroei van 9% voor 
2020. Gegeven onze verwachting dat de wereldecono-
mie zal herstellen, Europa en China in het bijzonder, is 
dit een plausibel scenario. Met het bereiken van het 
handelsakkoord tussen de VS en China is tevens een deel 
van de spanningen tussen beide landen weggenomen. 
Echter, de wispelturigheid van president Trump blijft 
uiteraard een onzekere factor. Eén tweet kan de onrust 
weer doen oplaaien. Bovendien is 2020 het jaar van de 
presidentiële verkiezingen. Dit kan extra volatiliteit 
veroorzaken op de financiële markten. De Federal 
Reserve heeft indien nodig nog voldoende ruimte om de 
beleidsrente verder te verlagen. In deze omgeving 
houden wij vast aan onze ‘waarde’ benadering. De 
aandelen die ons kwantitatief model selecteert waren 
het afgelopen jaar achtergebleven. Tevens zijn de 
waarderingen van deze bedrijven een stuk lager dan het 
marktgemiddelde. 

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
Er is grote onzekerheid over het verloop van de pande-
mie en de gevolgen van de lockdowns op de wereldeco-
nomie en bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben over -
heden en centrale banken steunmaatregelen van 
ongekende omvang gelanceerd. Financiële markten 
hebben flinke correcties laten zien, waarmee de waarde-
ringen van diverse beleggingscategorieën aantrekkelijker 
zijn geworden. Wij hebben oog voor verschillende scena-
rio’s die zich mogelijk ontplooien en de beleggingskansen 
en risico’s die daaruit voortvloeien. Hier houden wij 
rekening mee in het dagelijks beheer van het fonds. 
Bovendien is 2020 het jaar van de presidentiële verkie-
zingen. Dit kan extra volatiliteit veroorzaken op de finan-
ciële markten. In deze omgeving houden wij vast aan 
onze ‘waarde’ benadering. De aandelen die ons kwanti-

tatief model selecteert waren het afgelopen jaar achter-
gebleven. Tevens zijn de waarderingen van deze bedrij-
ven een stuk lager dan het marktgemiddelde.
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■ Energie  4,3%    
■ Grondstoffen 0,9%

■ Industrie- en kapitaalgoederen 18,9%

■ Cyclische consumentengoederen 10,3%

■ Niet-cyclische consumentengoederen 11,3%

■ Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 12,4%

■ Financieel 15,0%

■ Informatietechnologie 18,3%

■ Telecommunicatie 7,3%

■ Nutsbedrijven 1,3%

Kerngegevens Optimix America Fund 
(alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 239.991 1.220.894 1.242.998 1.945.632 2.372.495 

Waardeveranderingen beleggingen 1.342.504 3.127.194 (1.397.018) 14.921.062 2.014.199 

Overige baten en lasten (118.633) (363.371) (661.034) (1.424.631) (910.278)

Resultaat 1.463.862 3.984.717 (815.054) 15.442.063 3.476.416 

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 0,847 0,571 0,342 0,372 0,483

Waardeveranderingen beleggingen 4,741 1,462 (0,384) 2,851 0,410

Overige baten en lasten (0,419) (0,170) (0,182) (0,272) (0,185)

Totaal per aandeel 5,169 1,863 (0,224) 2,950 0,707

Ultimo boekjaar

Beleggingen 5.911.386 5.270.174 53.609.886 80.407.448 99.182.982 

Totaal activa 5.942.340 5.823.183 53.840.219 97.677.377 106.605.592 

Beleggingen shortposities – – 22.944 249.017  1.398.207 

Eigen vermogen 5.897.715 5.782.000 53.431.271 96.878.530 93.337.576 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 269.702 300.180 2.667.336 4.870.363 5.465.387 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 283.194 2.138.861 3.637.599 5.235.012 4.915.191 

Intrinsieke waarde per aandeel 21,87 19,26 20,03 19,89 17,08

Beurskoers per aandeel 21,94 19,32 20,16 19,83 17,16

Uitgekeerd dividend per aandeel 2,49 0,15 0,12 0,25  0,09 

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 26,48% –3,10% 1,31% 17,92% 3,19%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 26,45% –3,42% 2,27% 17,02% 3,36%

% stijging (daling) iShares S&P 500  
Index in euro 32,99% –0,36% 7,13% 14,13% 11,94%

Beleggingsresultaat laatste vier kwartalenPortefeuilleverdeling naar sectoren ultimo 2019
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Optimix Wereld Aandelen Fonds 

Inleiding
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Wereld 
Aandelen Fonds steeg gedurende de verslagperiode, 
inclusief het in juni uitgekeerde dividend van € 0,56 per 
aandeel, met 24,8%. De referentie-indextracker, iShares 
Core MSCI World UCITS ETF (in euro), steeg in dezelfde 
periode met 31,0%.

Marktomgeving
2019 was een van de beste jaren in de geschiedenis van 
aandelenmarkten. Wereldwijd lieten aandelenmarkten 
de verliezen van 2018 achter zich en stegen naar nieuwe 
recordhoogten. Dit ging echter niet zonder horten en 
stoten. Gedurende het jaar hield de handelsoorlog 
tussen de Verenigde Staten en China de gemoederen 
bezig. De handelsoorlog had zijn weerslag op de wereld-
handel en de maakindustrie, wat met name gevoeld 
werd in Europa en Azië. Ook centrale banken zagen de 
risico’s van de handelsoorlog en hebben gedurende de 
verslagperiode hun beleid gedraaid naar verruimend 
monetair beleid. Zowel de Federal Reserve als de ECB 
hebben hun rentetarieven verlaagd en zijn weer begon-
nen met het verlengen van hun balans. De soepele 
houding van de centrale banken had een duidelijk effect 
op het beurssentiment. De S&P 500 Index, de belangrijk-
ste beursgraadmeter van de VS, bereikte nieuwe record-
standen dit jaar en sloot het jaar af met een rendement 
van ruim 31%. Hiermee liet de Amerikaanse aandelen-
beurs haar tegenhangers in Europa en de opkomende 
markten wederom achter zich. In Europa werd het beurs-
sentiment gedrukt door de ontwikkelingen in het kader 
van de Brexit; de opkomende markten werden overscha-
duwd door het handelsconflict.

Beleggingsbeleid
Het fonds had gedurende het jaar een overwogen positie 
in waarde-aandelen. Minder vertegenwoordigd in de 
portefeuille waren Amerikaanse technologieaandelen 
die in onze optiek relatief duur waren. Deze stijlkeuze 
droeg echter negatief bij aan het relatieve beleggingsre-
sultaat. Vooral het niet hebben van de grote Amerikaanse 
technologie gerelateerde aandelen, zoals Amazon, 
Facebook, Microsoft en Visa, heeft het fonds relatieve 
performance gekost. Deze zogenaamde groeiaandelen 
waren populair, terwijl beleggers de waarde-aandelen 
links lieten liggen. Het kwantitatieve model waarmee 
individuele aandelen in het fonds werden geselecteerd 
op basis van waardering, winstgevendheid en dividend-
groei, droeg negatief bij aan het fondsresultaat. Het 
model dat vooral waarde-aandelen selecteert, had 
voorkeur voor aandelen in de sectoren consumenten-
goederen en industrie. De aandelenselectie in deze 
sectoren was echter teleurstellend in de verslagperiode. 
Een aantal van de bedrijven, vooral die uit Japan en in 
mindere mate Zuid-Korea, rapporteerde tegenvallende 
cijfers waardoor de aandelenkoersen achterbleven.  
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Vooruitzichten
Met het sluiten van de eerste fase van een handelsover-
eenkomst tussen de Verenigde Staten en China is het 
risico van de handelsoorlog verminderd. Dit betekent dat 
er ruimte is voor herstel in de wereldhandel en de 
maakindustrie. Na een jaar met grosso modo gelijkblij-
vende bedrijfswinsten verwachten analisten voor 2020 
een winstgroei van 5-10%. Door de opgelopen koersen 
op de wereldwijde aandelenbeurzen lijken beleggers te 
zijn vooruitgelopen op een mogelijk economisch en 
winstherstel. Hiermee zijn waarderingen minder aantrek-
kelijk geworden. Van alle regio’s blijven Amerikaanse 
aandelen relatief het duurst. De S&P 500 Index handelt 
op een koers-winstverhouding van 18x op basis van de 
geschatte winst van 2020, mede door het zwaardere 
gewicht van technologieaandelen. De MSCI Europe index 
handelt op een koers-winstverhouding van 15x en de 
MSCI Emerging Markets index op 13x. Centrale banken 
staan daarentegen nog steeds paraat om de economie 
steun te geven met monetaire en fiscale maatregelen, 
waardoor de economische groeimotor weer op gang 
komt wat helpt om de hogere aandelenwaarderingen te 
rechtvaardigen. Per ultimo 2019 handhaaft het fonds zijn 
lichte voorkeur voor Europese en Aziatische aandelen 
alsmede voor de sectoren consumentengoederen en 
energie, terwijl de duurdere technologiesector minder 
vertegenwoordigd is.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
Er is grote onzekerheid over het verloop van de pande-
mie en de gevolgen van de lockdowns op de wereldeco-
nomie en bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overhe-
den en centrale banken steunmaatregelen van 
ongekende omvang gelanceerd. Financiële markten 
hebben flinke correcties laten zien, waarmee de waarde-
ringen van diverse beleggingscategorieën aantrekkelijker 
zijn geworden. Wij hebben oog voor verschillende scena-
rio’s die zich mogelijk ontplooien en de beleggingskansen 
en risico’s die daaruit voortvloeien. Hier houden wij 
rekening mee in het dagelijks beheer van het fonds. Van 
alle regio’s blijven Amerikaanse aandelen relatief het 
duurst. De S&P 500 Index handelt op een koers-winst-
verhouding van 18x op basis van de geschatte winst van 
2020, mede door het zwaardere gewicht van technolo-
gieaandelen. De MSCI Europe index handelt op een 
koers-winstverhouding van 15x en de MSCI Emerging 
Markets index op 13x. Per ultimo 2019 handhaaft het 
fonds zijn lichte voorkeur voor Europese en Aziatische 
aandelen alsmede voor de sectoren consumentengoe-
deren en energie, terwijl de duurdere technologiesector 
minder vertegenwoordigd is.

■ Noord-Amerika 56,3%    

■ Europa 27,1%

■ Azië 14,5%

■ Overige 2,1%

Portefeuilleverdeling naar regio ultimo 2019
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Kerngegevens Optimix Wereld Aandelen 
Fonds (alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 1.654.169 1.068.310 629.594 807.237 646.732 

Waardeveranderingen beleggingen 10.641.514 (4.255.859) 1.953.509 4.168.410 1.931.631 

Overige baten en lasten (449.760) (420.295) (390.233) (302.487) (371.347)

Resultaat 11.845.923 (3.607.844) 2.192.870 4.673.160 2.207.016 

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 1,137 1,029 0,639 0,786 0,609

Waardeveranderingen beleggingen 7,317 (4,100) 1,981 4,059 1,819

Overige baten en lasten (0,309) (0,405) (0,396) (0,295) (0,350)

Totaal per aandeel 8,145 (3,476) 2,224 4,551 2,079

Ultimo boekjaar

Beleggingen 92.255.996 36.037.342 35.471.899 34.755.863 32.098.440 

Totaal activa 92.855.557 36.193.324 36.773.957 35.355.530 33.542.624 

Beleggingen shortposities – – – – 21.817 

Eigen vermogen 92.752.599 36.137.040 36.693.242 35.245.897 33.440.022 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 2.270.957 1.089.443 996.216 1.005.783 1.095.940 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 1.454.304 1.037.994 985.944 1.026.852 1.061.637 

Intrinsieke waarde per aandeel 40,84 33,17 36,83 35,04 30,51

Beurskoers per aandeel 40,70 32,84 36,94 34,95 30,53

Uitgekeerd dividend per aandeel 0,56 0,20 0,44 0,22 0,49

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 24,81% –9,39% 6,36% 15,57% 7,83%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 25,64% –10,56% 6,95% 15,20% 7,56%

% stijging (daling) iShares MSCI World 
UCITS ETF 30,98% –4,16% 7,49% 10,87% 10,32%

 

■ Energie 7,0%    
■ Grondstoffen 5,7%

■ Industrie- en kapitaalgoederen 14,8%

■ Cyclische consumentengoederen 10,2%

■ Niet-cyclische consumentengoederen 15,8%

■ Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 10,2%

■ Financieel 15,4%

■ Informatietechnologie 6,9%

■ Telecommunicatie 8,4%

■ Nutsbedrijven 3,7%

■ Onroerend goed 1,9%
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Optimix Income Fund

Inleiding 
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Income Fund 
steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,71 per 
aandeel, gedurende de verslagperiode met 4,8%. Het fonds 
presteerde hiermee minder goed dan de samengestelde 
referentie-index welke in dezelfde periode met 5,4% steeg. 

Marktomgeving
De kapitaalmarktrente in de eurozone (10-jaar swaptarief) 
daalde gedurende het jaar van 0,9% naar 0,2%. Het verge-
lijkbare Amerikaanse tarief daalde nagenoeg in lijn naar 
1,9%. Het verschil tussen de genoemde aanvangsrende-
menten bleef daarmee op een historisch hoog niveau. 
De genoemde rentetarieven daalden eind augustus zelfs 
even tot respectievelijk -0,3% en 1,5%. Dit als gevolg van 
de toenemende zorg over de negatieve ontwikkeling van 
de wereldeconomie. Het aanvangsrendement op een 
10-jarige Duitse staatsobligatie noteerde gelijktijdig met 
eveneens een laagterecord van -0,7%.
In september kondigde de ECB aan dat zij het referentieta-
rief waarop banken hun liquiditeiten kunnen stallen met 
10 basispunten verlaagde naar -0,5%. Bovendien is per 
oktober een nieuw opkoopprogramma ter grootte van  
€ 20 miljard per maand gestart, terwijl het vorige program-
ma pas per ultimo 2018 werd beëindigd. Een paar dagen 
na deze aankondiging geraakte de Amerikaanse repomarkt 
waarop Amerikaanse banken elkaar met staatsleningen als 
onderpand dag-op-dag geld lenen, in de stress. Zodoende 
werd de Amerikaanse centrale bank gedwongen om ook 
haar balans weer te laten groeien door middel van een 
officieus opkoopprogramma met een omvang van circa  
$ 60 miljard per maand. Eerder in het jaar had zij haar 
beleidsrente driemaal met 25 basispunten verlaagd naar 
een bandbreedte van 1,5-1,75%.
Deze monetaire acties misten hun effect niet. In combina-
tie met de verbeterde vooruitzichten op een handelsak-
koord tussen de Verenigde Staten en China deed dit in 
belangrijke mate de zorg over de economie wegebben. Dit 
leidde ertoe dat de aanvangsrendementen op de 10-jarige 
Duitse en Amerikaanse staatsleningen weer enigszins 
konden herstellen van hun eerdergenoemde dieptepunten.

De als kwalitatief goed beoordeelde staats- en bedrijfs-
obligaties gedenomineerd in euro, welke 60% uitmaken 
van de samengestelde referentie-index, stegen geduren-
de het jaar met 5,8%. Euro high yield obligaties, die 40% 
van de samengestelde index vormen, boekten een 
rendement van 9,7%. 

Beleggingsbeleid
Gedurende het eerste semester zijn de posities in verschil-
lende Amerikaanse business development companies met 
een fraaie winst verkocht. De combinatie van lagere econo-
mische groeivooruitzichten en een versoepeling van de 
wetgeving waardoor dergelijke fondsen met significant 
hogere schuldenniveaus mogen opereren, kan leiden tot 
een overaanbod van geld met margedruk tot gevolg. Het 
verleden jaar aangekochte Leadenhall Value Insurance 
Fund dat belegt in obligaties waarmee verzekeraars zich 
herverzekeren tegen schades die worden veroorzaakt door 
natuurgeweld, is op de slotdag van het semester verkocht. 
Door de grote hoeveelheid schades blijft voorlopig een 
‘side pocket’ achter waarvan de afwikkeling een onvoor-
zienbaar aantal jaren in beslag neemt. In het tweede 
semester is de positie in de door Noorwegen uitgegeven 
3% staatsobligatie (2024) verdubbeld. Tevens is een positie 
opgebouwd in Emerging Markets Debt via de aanschaf van 
een door Neuberger Berman beheerd fonds met een 
aanvangsrendement van ruim 6%. De beleggingsporte-
feuille kent een relatief grote positie in BlueBay Financial 
Capital Bond Fund dat voornamelijk in door Europese 
banken uitgegeven CoCo’s belegt. Deze beleggingen 
boekten gedurende het jaar een rendement van circa 18%. 
Vanwege het verminderde koerspotentieel en de relatieve 
grootte in de portefeuille is in het vierde kwartaal gestart 
met een reductie van de positie. De ETF die belegt in 
Amerikaanse Master Limited Partnerships die de infra-
structuur van de Amerikaanse olie- en gasindustrie verzor-
gen, presteerde in het tweede semester teleurstellend. De 
positie in dergelijke bedrijven is via de aanschaf van een 
concurrerende goedkopere ETF verder vergroot. Beide 
ETF’s genereerden op de jaarultimo-koersen een dividend-
 rendement van circa 9%. In januari 2020 werd bekend -
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gemaakt dat TCA Global Master Credit Fund in liquidatie 
ging, mede als gevolg van een SEC-onderzoek naar mogelij-
ke onregelmatigheden. Door de ontstane onzekerheid over 
de uiteindelijke verkoopopbrengst van de beleggingen en 
de duur van het liquidatieproces hebben wij besloten de 
waarde van het fonds handmatig te herwaarderen. Dit 
heeft geleid tot een afslag van 34% ten opzichte van de 
laatst gepubliceerde NAV van het fonds (november). Deze 
handmatige waardering is opgenomen in de jaar  rekening 
van 2019 van Optimix Income Fund.  

Vooruitzichten
De wereldwijde economische groeiverwachtingen zijn 
gematigd, maar nog steeds positief. De belangrijkste 
centrale banken wereldwijd blijven een soepel monetair 
beleid volgen. De opkomende aandacht voor ‘moderne 
monetaire theorie’ zorgt er daarbij voor dat beleggers 
zich minder zorgen maken over de historisch hoge en nog 
steeds toenemende schuldniveaus. Vooralsnog voorzien 
wij daarom een blijvend laag niveau van kapitaalmarkt-
rentes.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
Er is grote onzekerheid over het verloop van de pandemie 
en de gevolgen van de lockdowns op de wereldeconomie 
en bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overheden en 
centrale banken steunmaatregelen van ongekende 
omvang gelanceerd. Financiële markten hebben flinke 
correcties laten zien, waarmee de waarderingen van 
diverse beleggingscategorieën aantrekkelijker zijn 
geworden. Wij hebben oog voor verschillende scenario’s 
die zich mogelijk ontplooien en de beleggingskansen en 
risico’s die daaruit voortvloeien. Hier houden wij 
rekening mee in het dagelijks beheer van het fonds. De 
belangrijkste centrale banken wereldwijd blijven een 
soepel monetair beleid volgen. De opkomende aandacht 
voor ‘moderne monetaire theorie’ zorgt er daarbij voor 
dat beleggers zich minder zorgen maken over de histo-
risch hoge en nog steeds toenemende schuldniveaus. 
Vooralsnog voorzien wij daarom een blijvend laag niveau 
van kapitaalmarktrentes.



Kerngegevens Optimix Income Fund  
(alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 2.106.485 2.691.305 3.307.128 3.291.937 3.094.815 

Waardeveranderingen beleggingen 5.719.272 (9.019.855) 2.059.815 4.092.503 (1.209.495)

Overige baten en lasten (675.021) (752.259) (933.499) (833.287) (843.579)

Resultaat 7.150.736 (7.080.809) 4.433.444 6.551.153 1.041.741 

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 0,713 0,799 1,033 1,092 1,103

Waardeveranderingen beleggingen 1,935 (2,677) 0,643 1,358 (0,431)

Overige baten en lasten (0,228) (0,223) (0,292) (0,276) (0,301)

Totaal per aandeel 2,419 (2,102) 1,385 2,173 0,371

Ultimo boekjaar

Beleggingen 94.131.929 111.579.494 120.988.212 124.405.359 107.099.452 

Totaal activa 96.708.757 114.123.742 122.032.590 125.609.722 113.886.337 

Beleggingen shortposities – – – 1.430.261 853.267 

Eigen vermogen 96.623.502 113.831.385 121.704.814 123.817.158 112.698.420 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 2.725.296 3.297.120 3.195.295 3.236.759 2.998.732 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 2.956.255 3.368.991 3.201.033 3.014.625 2.805.748 

Intrinsieke waarde per aandeel 35,45 34,52 38,09 38,25 37,58

Beurskoers per aandeel 35,75 34,40 38,15 38,20 37,50

Uitgekeerd dividend per aandeel 0,71 1,47 1,55 1,53 1,56

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 4,75% –5,51% 3,63% 5,85% 1,48%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 5,99% –5,98% 3,93% 5,95% 1,11%

% stijging (daling) 60% Euro Aggr. Bond / 
40% Euro High Yield Corp. 5,44% –1,27% 1,97% 4,89% 0,08%

* De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Income Fund per 31/12/2019 (€ 35,45) is lager dan de gepubliceerde NAV (€ 35,75) per diezelfde datum. Door onzekerheid 
over het liquidatieproces van TCA Global Master Credit Fund is besloten de waardering van het fonds te herwaarderen. De herwaardering is verwerkt in de dagelijkse 
waardering van het fonds, na bekendwording van de onzekerheid over het liquidatieproces, waardoor de compensatieprocedure niet in werking is gesteld.
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■ Optimix Income Fund    ■ Benchmark
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■ Aandelen 9,4%    

■ Preferent/AT1 16,0%

■ Staatsobligaties 20,0%

■ Bedrijfsobligaties 38,0%

■ Alternatieve beleggingen 7,9%

■ Liquiditeiten 8,7%

Portefeuilleverdeling naar catogorie ultimo 2019 Beleggingsresultaat laatste vier kwartalen
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Optimix Europe Fund

Inleiding
De intrinsieke waarde per aandeel van Optimix Europe 
Fund steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van € 1,60 
per aandeel, gedurende de verslagperiode met 19,4%. 
De referentie-index, iShares MSCI Europe UCITS ETF, 
steeg in dezelfde periode met 25,5%. Het eigen vermo-
gen van het fonds liep gedurende de verslagperiode sterk 
terug als gevolg van de gedwongen inkoop van een zeer 
aanzienlijk aantal eigen aandelen.

Marktomgeving
Het verslagjaar 2019 gaat de boeken in als een van de 
beste beursjaren uit de geschiedenis. Aandelenkoersen 
hervonden vanaf januari direct de weg naar boven toen 
de Federal Reserve van koers veranderde naar een meer 
accommoderend beleid en de handelsbesprekingen 
tussen de VS en China lange tijd de goede kant op leken 
te gaan. Dat zowel de economische groei als de bedrijfs-
winsten daarnaast een duidelijke vertraging lieten zien, 
kon beleggers aanvankelijk maar weinig deren. Toen 
president Trump in mei toch niet tevreden bleek over de 
onderhandelingen met China en nieuwe handelstarieven 
aankondigde, volgde een roerige periode over de zomer 
heen. De exportgevoelige bedrijfssector in Europa, met 
name in Duitsland, zwakte flink af als gevolg van vertra-
ging in de wereldhandel en maakindustrie. De kapitaal-
marktrente dook in veel landen zelfs weer in de min en 
bereikte nieuwe dieptepunten. Ondertussen voerde de 
Federal reserve in juli haar eerste renteverlaging van 
0,25% door, waarna er nog twee zouden volgen in 
september en november. Ook ging de Federal Reserve in 
september over tot het opkopen van kortlopende staats-
obligaties om de onrust in de zogenaamde repomarkt te 
sussen. 

In dezelfde maand kondigde de ECB bij monde van 
voorzitter Mario Draghi ook een nieuw opkoopprogram-
ma aan, waarmee zij zich verbond om tot nader order 
maandelijks voor € 20 miljard aan staatsobligaties op te 
kopen. De ECB maakte zich zorgen over de contractie in 
de Europese maakindustrie, de lage inflatie maar ook de 
matige gezondheid van delen van de Europese banken-
sector. Voorts bleef het Brexit-debacle een voortslepen-
de kwestie, al kon ook dat het positieve marktsentiment 
niet in gevaar brengen. 

Het Europese bankensysteem is nog immer kwetsbaar, 
getuige ook het feit dat het met 14% de op twee na 
slechtst presterende sector was in de verslagperiode. 
Alleen de telecom- en energiesector deden het slechter 
met respectievelijk 5% en 11%. 

De technologie- en de industriële sector waren koploper 
met maar liefst 36% en 37% rendement over de verslag-
periode, op de voet gevolgd door de gezondheidszorg-
sector die 32% in waarde steeg. 

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het Optimix Europe Fund rust 
op twee pijlers. De helft van het fondsvermogen wordt 
belegd door ons kwantitatieve beleggingsmodel dat 
aandelen selecteert op basis van waardering, winstge-
vendheid en balanspositie. De andere helft wordt belegd 
in landen, sectoren en thema’s volgens een fundamen-
tele, macro-gedreven strategie. Het kwantitatieve model 
leverde in de verslagperiode een positieve bijdrage aan 
het relatieve beleggingsresultaat. Het ‘top down’ beleg-
gingsbeleid leverde daarentegen een duidelijk negatieve 
bijdrage aan het relatieve resultaat, voornamelijk 
doordat het fonds in de eerste jaarhelft een significante 
kaspositie alsmede een positie in achterblijvende 
goudmijnbouwbedrijven had. In het tweede kwartaal 
heeft de beheerder er, als gevolg van de snel verslechte-
rende relatieve beleggingsresultaten, voor gekozen om 
de tracking error van het fonds sterk te verminderen. De 
sectorafwijkingen ten opzichte van de benchmark 
werden daarbij sterk gereduceerd. Ook aan het begin 
van 2020 is de tracking error (ex-ante) nog steeds relatief 
beperkt. Zodra de voorgestane beleggingsstijl weer 
begint te werken zal de beheerder overwegen om de 
tracking error geleidelijk weer te vergroten. 
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Vooruitzichten
Het middellange-termijn-plaatje voor Europese aandelen 
is positief. De grote centrale banken Federal Reserve, ECB 
en PBOC zijn gezamenlijk naar hernieuwd accommoderend 
beleid bewogen, wat tot in de voorziene toekomst voor 
een positief liquiditeitsbeeld zorgt. Ook aan de fiscale kant 
biedt de Chinese overheid in toenemende mate economi-
sche steun, terwijl ook de VS hun begrotingstekort gestaag 
laten oplopen. Ten slotte is met het tekenen van het 
handels(deel)akkoord in januari een belangrijke stap gezet 
om het ondernemersvertrouwen te laten terugkeren.
In het verlengde hiervan ligt het in de lijn der verwach-
ting dat in 2020 een groeiherstel in de maakindustrie te 
zien zal zijn. Dit is normaliter gunstig voor de winstont-
wikkeling en de koers-winstverhoudingen. 

Aangezien de markt in 2019 al in behoorlijke mate op dit 
groeiherstel vooruitgelopen is, zullen bepaalde correc-
ties van tijd tot tijd kunnen plaatsvinden. Deze correcties 
zien wij in deze omgeving vooralsnog als een koopkans.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Er 
is grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en 
de gevolgen van de lockdowns op de wereldeconomie en 
bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overheden en centra-
le banken steunmaatregelen van ongekende omvang gelan-
ceerd. Financiële markten hebben flinke correcties laten 
zien, waarmee de waarderingen van diverse beleggingsca-
tegorieën aantrekkelijker zijn geworden. Wij hebben oog 
voor verschillende scenario’s die zich mogelijk ontplooien 
en de beleggingskansen en risico’s die daaruit voortvloeien. 
Hier houden wij rekening mee in het dagelijks beheer van 
het fonds.

In deze omgeving houden wij vast aan onze ‘waarde’ 
benadering. De aandelen die ons kwantitatief model selec-
teert waren het afgelopen jaar achtergebleven. Tevens zijn 
de waarderingen van deze bedrijven een stuk lager dan het 
marktgemiddelde.



Kerngegevens Optimix Europe Fund 
(alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 1.038.205 1.813.350 1.595.161 1.262.975 1.096.299 

Waardeveranderingen beleggingen 4.133.987 (15.152.182) 8.507.910 6.524.679 1.325.078 

Overige baten en lasten (239.595) (943.892) (1.192.886) (1.283.900) (610.480)

Resultaat 4.932.597 (14.282.724) 8.910.185 6.503.754 1.810.897 

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 3,624 2,675 2,279 2,240 1,964

Waardeveranderingen beleggingen 14,429 (22,352) 12,154 11,572 2,374

Overige baten en lasten (0,836) (1,392) (1,704) (2,277) (1,094)

Totaal per aandeel 17,217 -21,069 12,729 11,535 3,244

Ultimo boekjaar

Beleggingen 3.233.391 60.917.274 82.801.284 65.489.982 56.551.084 

Totaal activa 3.590.955 61.321.605 98.226.123 65.005.789 59.545.056 

Beleggingen shortposities – 129.375 – – – 

Eigen vermogen 3.260.347 58.091.954 97.269.734 61.740.047 58.237.830 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 26.912 565.082 771.868 552.280 580.488 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 286.503 677.893 699.977 563.852 558.152 

Intrinsieke waarde per aandeel 121,15 102,80 126,02 111,79 100,33

Beurskoers per aandeel 121,15 101,76 126,40 111,47 100,38

Uitgekeerd dividend per aandeel 1,60 0,20 0,00 0,75 2,15

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 19,41% –18,27% 12,73% 12,17% 3,67%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 20,63% –19,34% 13,39% 11,80% 3,41%

% stijging (daling) iShares MSCI Europe 
Index in euro 25,45% –9,64% 10,14% 2,22% 8,46%
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■ Energie 6,1%    
■ Grondstoffen 9,4%

■ Industrie- en kapitaalgoederen 13,4%

■ Cyclische consumentengoederen 6,2%

■ Niet-cyclische consumentengoederen 14,3%

■ Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 15,4%

■ Financieel 17,9%

■ Informatietechnologie 6,2%

■ Telecommunicatie 5,7%

■ Nutsbedrijven 5,4%
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Portefeuilleverdeling naar sectoren ultimo 2019 Beleggingsresultaat laatste vier kwartalen
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Optimix Mix Fund

Inleiding
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Mix Fund 
steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,43 per 
aandeel, met 10,53%. Het fonds streeft ernaar om op 
langere termijn een gemiddeld rendement van circa 
4-6% per jaar te behalen middels een actief vermo-
gensallocatiebeleid. De portefeuille van het fonds was 
gedurende de gehele periode gespreid over verschillen-
de beleggingscategorieën en bevatte daarnaast een 
aanzienlijke liquiditeitspositie.
 
Marktomgeving
2019 gaat de boeken in als een prachtig beleggingsjaar. 
De wereldaandelenindex steeg met 28% (in euro 
gemeten). Ook obligaties lieten mooie rendementen zien, 
zo werd op een belegging in een mandje Nederlandse 
staatsobligaties een rendement van 4% behaald. 
Beleggingen in grondstoffen en edelmetalen legden beleg-
gers eveneens geen windeieren, zo steeg de prijs van een 
vat ruwe olie met 25% en een troy ounce (31 gram) goud 
met 18%. De belangrijkste reden voor de goede prestaties 
van vrijwel alle beleggingscategorieën was de wijziging in 
het beleid van centrale banken. De Amerikaanse centrale 
bank, de Federal Reserve, verlaagde haar beleidsrente 
driemaal en de ECB volgde met één renteverlaging. 
Belangrijker dan het rente-instrument is echter het balans-
beleid van centrale banken. In de tweede helft van het jaar 
hervatte zowel de Federal Reserve als de ECB het opkopen 
van obligaties, waardoor de balansomvang weer uitdijde. 
In Azië voerden de Japanse en Chinese centrale bank ook 
een verruimend monetair beleid. Een belangrijke reden 
voor het soepele monetaire beleid was de dreiging die van 
de handelsoorlog uitging. Als gevolg van de handels-
sancties nam de wereldhandel af. 

Beleggingsbeleid
Gedurende 2019 hebben wij stapsgewijs de aandelen-
weging verhoogd, aan het einde van het jaar was 47% 
van het fondsvermogen belegd in aandelen. Gedurende 
het jaar bevond de aandelenweging zich tussen de 38% 
en 47%. Per saldo hebben de aandelentransacties in het 
fonds ervoor gezorgd dat de onderwogen positie in 
Amerikaanse aandelen werd teruggeschroefd. De 
overwogen blootstelling naar aandelen uit Europa en de 
opkomende markten werd dientengevolge juist geredu-
ceerd. Op deze manier profiteerde het fonds, naarmate 
het jaar vorderde, steeds meer van het stimulerende 
beleid van de Federal Reserve dat voor wind in de zeilen 
van Amerikaanse aandelen zorgde. Bovendien bleken 
Amerikaanse aandelen het minst kwetsbaar voor de 
handelsoorlog. Het fonds was het hele jaar onderwogen 
belegd in obligaties, daardoor is een deel van de positie-
ve rendementen op deze beleggingscategorie gemist. De 
weging in staatsobligaties fluctueerde tussen de 11% en 
17%. In december is de rentegevoeligheid van de porte-
feuille opgehoogd door een Amerikaanse staatslening 
over te sluiten en een langlopende Nederlandse staats-
obligatie aan te kopen. De aanvangsrendementen op 
deze staatsleningen, respectievelijk 1,90% en 0,25%, zijn 
niet hoog. Echter, de diversifiërende werking van deze 
beleggingen in een gebalanceerde portefeuille is niet 
uitgespeeld. Eenzelfde dempende werking kan aan goud 
worden toegeschreven, vandaar dat er een positie van 
4% in goud werd aangeschaft. Gedurende de verslagpe-
riode is de weging in bedrijfsobligaties gereduceerd van 
18% tot 15% door de reductie van Europese achterge-
stelde financiële obligaties (via een fonds van BlueBay). 
De categorie alternatieve beleggingen is gereduceerd door 
de verkoop van BMO Global Equity Market Neutral Fund. 
Optimix Mix Fund beschikt aan het einde van de verslag-
periode nog immer over een ruime weging in liquiditeiten 
(14,9%). Met deze liquiditeiten houden wij wat kruit droog 
om te kunnen profiteren van de kansen die zich onge twij-
feld weer zullen aandienen op de financiële markten.
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Vooruitzichten
Het niet verder escaleren van de handelsoorlog, eindelijk 
duidelijkheid rondom de Brexit en verruimend monetair 
beleid zijn wat ons betreft de ingrediënten voor een econo-
mische opleving in 2020. Bij de samenstelling van de porte-
feuille is het van belang juist die aandelen te selecteren 
waar de kans op teleurstelling het kleinst is. Of anders 
gezegd: aandelen waarvan de waardering minder hoog is 
opgelopen en die wel goede winstvooruitzichten hebben. 
Wij hebben daarom in onze portefeuilles het accent gelegd 
op aandelen met een bovengemiddelde en stabiele winst-
gevendheid, een gezonde balans en een aantrekkelijke 
waardering. In tegenstelling tot het couponrendement op 
veel staats- en bedrijfsobligaties vinden wij het dividendren-
dement op aandelen nog wel aantrekkelijk.
Staatsobligaties zijn dus geen rendementsgenerator in 
de portefeuille meer. Echter, in tijden van stress vluchten 
beleggers nog immer uit aandelen naar veilige staatsobli-
gaties. De risico’s voor 2020 liggen met name in de 
politieke hoek. De vraag wie de volgende Amerikaanse 
president wordt, zal de financiële markten, naarmate het 
jaar vordert, steeds meer gaan bezighouden en voor 
(kortstondig) tumult kunnen zorgen. Handelsconflicten 
kunnen het plaatje verstoren, zo hebben we geleerd. Ook 
een stroeve onderhandeling met de Britten over de 
post-Brexit samenwerking kan voor onzekerheid zorgen. 
In de huidige beleggingsomgeving zien wij koerscorrec-
ties, die inherent zijn aan beleggen, nog steeds als 
kansen om de aandelenweging geleidelijk te verhogen.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
Er is grote onzekerheid over het verloop van de pande-
mie en de gevolgen van de lockdowns op de wereldeco-
nomie en bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overhe-
den en centrale banken steunmaatregelen van 
ongekende omvang gelanceerd. Financiële markten 
hebben flinke correcties laten zien, waarmee de waarde-
ringen van diverse beleggingscategorieën aantrekkelijker 
zijn geworden. Wij hebben oog voor verschillende scena-
rio’s die zich mogelijk ontplooien en de beleggingskansen 
en risico’s die daaruit voortvloeien. Hier houden wij 
rekening mee in het dagelijks beheer van het fonds. In 
tegenstelling tot het couponrendement op veel staats- 
en bedrijfsobligaties vinden wij het dividendrendement 

op aandelen nog steeds aantrekkelijk. Staatsobligaties 
zijn geen rendementsgenerator in de portefeuille meer. 
Echter, in tijden van stress vluchten beleggers nog immer 
uit aandelen naar veilige staatsobligaties. In de huidige 
beleggingsomgeving zien wij koerscorrecties, die 
inherent zijn aan beleggen, nog steeds als kansen om de 
aandelenweging geleidelijk te verhogen.



Kerngegevens Optimix Mix Fund
(alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 1.257.435 1.801.536 1.533.937 1.854.304 2.048.342 

Waardeveranderingen beleggingen 12.498.415 (7.386.317) 5.238.211 9.039.780 2.760.007 

Overige baten en lasten (1.885.502) (1.115.705) (1.162.446) (1.520.989) (983.056)

Resultaat 11.870.348 (6.700.486) 5.609.702 9.373.095 3.825.293 

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 0,332 0,429 0,353 0,442 0,495

Waardeveranderingen beleggingen 3,304 (1,761) 1,204 2,157 0,667

Overige baten en lasten (0,498) (0,266) (0,267) (0,363) (0,238)

Totaal per aandeel 3,138 (1,597) 1,290 2,236 0,924

Ultimo boekjaar

Beleggingen 102.935.993 109.009.066 135.967.847 129.229.381 119.962.711 

Totaal activa 113.273.552 118.615.078 137.939.982 130.422.645 122.530.898 

Eigen vermogen 112.307.403 118.513.577 137.738.763 129.754.663 122.323.163 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 3.498.804 4.027.300 4.370.775 4.235.489 4.249.058 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 3.782.775 4.194.738 4.350.041 4.191.456 4.138.746 

Intrinsieke waarde per aandeel 32,10 29,43 31,51 30,64 28,79 

Beurskoers per aandeel 32,19 29,40 31,47 30,58 28,73

Uitgekeerd dividend per aandeel 0,43 0,45 0,44 0,41 0,48

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 10,53% -5,17% 4,28% 7,85% 3,90%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 10,95% -5,15% 4,35% 7,87% 3,47%
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■ Optimix Mix Fund    
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■ Liquiditeiten 19,5%    

■ Alternatieve beleggingen 6,7%

■ Bedrijfsobligaties 14,9%

■ Staatsobligaties 16,7%

■ Aandelen 42,2%

Portefeuilleverdeling naar catogorie (exposure) 
laatste 4 kwartalen

Beleggingsresultaat laatste vier kwartalen

* De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Mix Fund per 31/12/2019 (€ 32,10) is lager dan de gepubliceerde NAV (€ 32,19) per diezelfde datum. Door onzekerheid 
over het liquidatieproces van TCA Global Master Credit Fund is besloten de waardering van het fonds te herwaarderen. De herwaardering is verwerkt in de dagelijkse 
waardering van het fonds, na bekendwording van de onzekerheid over het liquidatieproces, waardoor de compensatieprocedure niet in werking is gesteld.
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Optimix Emerging Markets Fund

Inleiding 
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Emerging 
Markets Fund steeg, inclusief het in juni uitgekeerde 
dividend van € 2,55 per aandeel, met 13,2% gedurende 
het verslagjaar 2019. De referentie-index van het fonds, 
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc), 
gemeten in euro, steeg gelijktijdig met 18,3%.  

Marktomgeving
De opkomende markten begonnen het jaar sterk na een 
teleurstellend beursjaar in 2018. Beleggers waren 
optimistisch dat de monetaire en fiscale maatregelen van 
China de binnenlandse economie uit het economische 
slop zouden trekken. Het land is verwikkeld in een 
handelsoorlog met de Verenigde Staten, waardoor 
vooral de op export gerichte industrieën en economieën, 
zoals Zuid-Korea en Taiwan, in zwaar weer verkeerden. 
De impact van de handelsperikelen met economische 
groeivertraging als gevolg was duidelijk zichtbaar in de 
macro-economische data en bedrijfsresultaten. Vooral 
conjunctuurgevoelige ondernemingen zagen de winst-
groei afzwakken. De slopende onderhandelingen tussen 
beide landen, die gepaard gingen met nieuwe import-
heffingen, werden nauw gevolgd door beleggers. 
Tezamen met de dikwijls ongenuanceerde uitspraken van 
president Trump leidde dit tot veel beursvolatiliteit. De 
financiële markten bewogen zich het gehele jaar tussen 
hoop en vrees. Op de valutamarkt was de nervositeit ook 
zichtbaar. De Chinese yuan daalde in dollars tot aan het 
dieptepunt van 2008. Het beursoptimisme keerde uitein-
delijk terug toen er richting einde van het jaar een 
handelsakkoord tussen China en de VS in zicht kwam en 
beleggers geleidelijk aan een economisch herstel durfden 
te verdisconteren. Koplopers in het lijstje van best 
presterende aandelenbeurzen in de opkomende markten 
waren Rusland, Taiwan en China. Vooral bedrijven in de 
technologiesector evenals cyclische consumenten-
goederen deden het goed. 

Beleggingsbeleid
Het fonds maakte gebruik van de zwakte op de beurzen 
om zich te positioneren voor beursherstel. Er werden 
Chinese en technologieaandelen aangekocht, die een 
pas op de plaats hadden gemaakt als gevolg van de 
handelsspanningen. Dit heeft positief bijgedragen aan 
het relatieve beleggingsresultaat. Het kwantitatieve 
aandelenselectiemodel, dat op basis van waardering, 
winstgevendheid en solvabiliteitfactoren aandelen selec-
teert in de portefeuille, presteerde het gehele jaar echter 
teleurstellend. Het model heeft een accent op zogenaam-
de waarde-aandelen, waar dit jaar de groeiaandelen veel 
meer in trek waren bij beleggers. Aandelen in de maakin-
dustrie bleven achter bij de referentie-index vanwege de 
conjuncturele tegenwind. Vooral de selectie van aande-
len binnen de sectoren communicatie, cyclische consu-
mentengoederen, technologie en energie droeg negatief 
bij aan het relatieve beleggingsresultaat. Gedurende het 
verslagjaar is het kwantitatieve model doorontwikkeld 
om het nog robuuster te maken. Vanaf 2020 zal dividend-
consistentie toegevoegd worden aan het selectiebeleid 
van aandelen.
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Vooruitzichten
De economische groei van vele opkomende markten 
stond in 2019 onder druk door de onzekerheid aangaan-
de de handelsperikelen. Bedrijfsinvesteringen werden 
dientengevolge uitgesteld. In de laatste kwartalen begin-
nen er echter lichtpuntjes zichtbaar te worden in de 
macrodata, waardoor 2020 vermoedelijk een jaar wordt 
van economisch herstel en winstgroei. Nu de VS en China 
een deelakkoord hebben bereikt, lijkt de spanning tussen 
beide grootmachten voor een belangrijk deel weggeno-
men. Van een economisch herstel zouden dan vooral 
cyclisch georiënteerde landen en sectoren het meest 
profiteren, waardoor de opkomende markten en 
waarde-aandelen een inhaalslag zouden kunnen maken. 
De koers-winstverhouding van de MSCI Emerging 
Markets index bedroeg per ultimo 2019 13x de geschat-
te winst van 2020. De bedrijfswinsten over 2019 vertoon-
den een lichte krimp, maar voor 2020 wordt door analis-
ten een stevig winstherstel verwacht met een groei van 
14%. Dit lijkt haalbaar in ons scenario van een econo-
misch herstel in het komende jaar. Er is gezien de stijging 
van de koers-winstverhouding al wel een zeker herstel 
door de markt verdisconteerd. Het verwachte winst-
herstel dit jaar zal wel bewaarheid moeten worden om 
de opgelopen koersniveaus te rechtvaardigen.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Er 
is grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en 
de gevolgen van de lockdowns op de wereldeconomie en 
bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overheden en 
centrale banken steunmaatregelen van ongekende omvang 
gelanceerd. Financiële markten hebben flinke correcties 
laten zien, waarmee de waarderingen van diverse beleg-
gingscategorieën aantrekkelijker zijn geworden. Wij 
hebben oog voor verschillende scenario’s die zich mogelijk 
ontplooien en de beleggingskansen en risico’s die daaruit 
voortvloeien. Hier houden wij rekening mee in het dagelijks 
beheer van het fonds. Van een economisch herstel zouden 
vooral cyclisch georiënteerde landen en sectoren het 
meest profiteren, waardoor de opkomende markten en 
waarde-aandelen een inhaalslag zouden kunnen maken.



Kerngegevens Optimix Emerging Markets 
Fund (alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar

Opbrengsten uit beleggingen 1.382.692 1.979.980 1.767.916 1.418.753 720.626 

Waardeveranderingen beleggingen 4.822.258 (8.531.204) 12.600.461 6.145.695 (3.498.306)

Overige baten en lasten (486.314) (658.854) (891.197) (555.544) (339.405)

Resultaat 5.718.636 (7.210.078) 13.477.180 7.008.904 (3.117.085)

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 2,072 1,861 1,494 1,397 1,075

Waardeveranderingen beleggingen 7,226 (8,020) 10,650 6,050 (5,220)

Overige baten en lasten (0,729) (0,619) (0,753) (0,547) (0,506)

Totaal per aandeel 8,570 (6,778) 11,391 6,900 (4,651)

Ultimo boekjaar

Beleggingen 39.842.221 39.170.353 86.921.538 57.469.879 44.117.254 

Totaal activa 40.260.278 48.896.335 88.056.431 62.224.149 45.198.101 

Beleggingen shortposities – 266.612 – – – 

Eigen vermogen 40.039.654 48.525.591 87.962.824 62.108.752 45.134.662 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 605.516 800.163 1.271.196 1.079.051 879.090 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 667.310 1.063.712 1.183.107 1.015.745 670.151 

Intrinsieke waarde per aandeel 66,12 60,64 69,20 57,56 51,34

Beurskoers per aandeel 66,36 60,31 69,82 57,34 51,01

Uitgekeerd dividend per aandeel 2,55 0,60 0,00 0,00 0,00

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 13,24% –11,50% 20,22% 12,12% –6,18%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 14,26% –12,76% 21,76% 12,41% –7,76%

% stijging (daling) iShares MSCI EM 
Markets Index in euro 18,31% –9,83% 20,32% 13,98% –5,99%
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■ Optimix Emerging Markets Fund    ■ Benchmark
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■ Brazillië 5,3%

■ China 34,3%

■ India 6,4%

■ Indonesië 2,7%

■ Rusland 7,1%

■ Taiwan 15,3%

■ Thailand 2,1%

■ Zuid-Afrika 4,0%

■ Zuid-Korea 15,2%

■ Overige 7,6%

Optimix Emerging Markets Fund

Portefeuilleverdeling naar landen ultimo 2019 Beleggingsresultaat laatste vier kwartalen
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Optimix EuroRente Fonds

Inleiding 
De intrinsieke waarde per aandeel Optimix EuroRente 
Fonds steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van  
€ 0,53 per aandeel, in de verslagperiode met 2,0%.  
De samengestelde referentie-index steeg in dezelfde 
periode met 4,0%. Door het mijden van obligaties met 
een middellange en lange looptijd in portefeuille kon de 
waarde van het fonds de stijging van de referentie-index 
niet bijbenen. 

Marktomgeving
De in oktober 2018 ingezette daling van kapitaalmarktren-
tes zette zich gedurende de eerste acht maanden van 
2019 onverdroten voort. Het aanvangsrendement op een 
Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar 
raakte halverwege augustus een bodem op -0,6%, hetgeen 
circa 100 basispunten lager was dan de +0,4% waar het 
vorig jaar op eindigde. Wereldwijd stond er op dat 
moment voor circa € 15.000 miljard aan negatief rende-
rende obligaties uit, eveneens een record. Het grootste 
deel werd ingenomen door in euro uitgegeven leningen. 
De economische groeiverwachtingen werden gedurende 
deze maanden negatief beïnvloed door oplopende 
spanningen in met name de Amerikaanse en Chinese 
handelsbetrekkingen en de ontwikkelingen rond een 
eventuele Brexit. De negatieve ontwikkelingen in de 
Duitse industriële sector sprongen in het oog. De Duitse 
auto-industrie speelt daarin een belangrijke rol; zij heeft 
niet alleen te maken met een gedaalde export naar 
China, maar tegelijkertijd ook met druk op het traditio-
nele bedrijfsmodel als gevolg van de transitie naar 
elektrisch rijden.
De inflatie bleef zowel in Europa als de Verenigde Staten 
onder de 2% doelstelling van de verantwoordelijke 
centrale banken. Deze konden dan ook opnieuw zonder 
schroom de monetaire kraan openzetten. In het laatste 
trimester zorgde dit beleid voor een langzame draai in 
de negatieve spiraal waarin de economische groeiver-
wachtingen waren beland. Daardoor liepen de kapitaal-
marktrentes weer iets op. Zodoende steeg het aanvangs-
rendement op een Nederlandse staatsobligatie met een 
looptijd van 10 jaar ultimo 2019 weer richting de 0,0% 

De positieve stemming op de aandelenmarkten zorgde 
ervoor dat ook in euro uitgegeven bedrijfsobligaties uitste-
kende rendementen konden realiseren. Het aan vangs-
rendement van de referentie-index die kwalitatief goede 
bedrijfsobligaties uitgegeven in euro bevat, daalde 
gedurende het jaar met 0,8 procentpunt naar 0,5% aan 
het einde van het verslagjaar.

Beleggingsbeleid
De portefeuille van het fonds bestond bij aanvang van 
het jaar uit obligaties met een korte tot middellange 
looptijd en/of een variabele rentecoupon. Gedurende de 
verslagperiode zijn er geen obligaties afgelost. Het risico-
profiel van de portefeuille is verlaagd. Dit is gedaan door 
middel van de gedeeltelijke verkoop van posities in 
achtergestelde obligaties van financiële instellingen en 
de aankoop van drie Duitse staatsobligaties waarvan de 
aflossing en coupon gekoppeld zijn aan de ontwikkeling 
van de Europese inflatie. De positie in de Italiaanse 
staatsobligatie die in 2024 aflost en waarvan de coupon 
gekoppeld is aan de ontwikkeling van de 6-maands 
euribor, is uitgebreid. Naast het positieve aanvangs-
rendement van deze obligatie vinden wij de structuur 
van de coupon relatief aantrekkelijk omdat wij verwach-
ten dat de 6-maands euribor zal kunnen stijgen indien 
de inflatie mocht gaan stijgen. 
Tevens zijn twee nieuwe obligaties uitgegeven door 
Procter & Gamble en Royal Dutch Shell gekocht. Deze 
lossen respectievelijk in 2024 en 2025 af. Zij zijn gekocht 
op een aanvangsrendement van circa 0,0%.  
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Vooruitzichten
De vooruitzichten voor economische groei in de eurozo-
ne zijn gematigd maar nog steeds licht positief. De goede 
ontwikkeling van de staatsfinanciën in de eurozone in 
combinatie met het huidige opkoopprogramma van de 
ECB ter grootte van € 20 miljard per maand zorgt voor 
een laag netto-aanbod van staatsobligaties. Vooralsnog 
voorzien wij een aanhoudend laag renteklimaat waarin 
de Nederlandse kapitaalmarktrente zich de komende zes 
maanden binnen een bandbreedte van -0,25% en 0,25% 
zal bewegen.

Momenteel heerst er grote onzekerheid op financiële 
markten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
Er is grote onzekerheid over het verloop van de pande-
mie en de gevolgen van de lockdowns op de wereldeco-
nomie en bedrijfswinsten. Tegelijkertijd hebben overhe-
den en centrale banken steunmaatregelen van 
ongekende omvang gelanceerd. Financiële markten 
hebben flinke correcties laten zien, waarmee de waarde-
ringen van diverse beleggingscategorieën aantrekkelijker 
zijn geworden. Wij hebben oog voor verschillende scena-
rio’s die zich mogelijk ontplooien en de beleggingskansen 
en risico’s die daaruit voortvloeien. Hier houden wij 
rekening mee in het dagelijks beheer van het fonds. 
Vooralsnog voorzien wij een aanhoudend laag rentekli-
maat waarin de Nederlandse kapitaalmarktrente zich de 
komende twaalf maanden binnen een bandbreedte van 
-0,50% en 0,25% zal bewegen.
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Kerngegevens Optimix EuroRente Fonds 
(alle bedragen in euro) 2019 2018 2017 2016 2015

Over het boekjaar:

Opbrengsten uit beleggingen 979.609 1.155.679 1.570.664 1.908.870 3.145.583 

Waardeveranderingen beleggingen 390.033 (2.846.419) 799.001 367.155 (7.399.896)

Overige baten en lasten (329.393) (413.266) (416.303) (427.310) (713.866)

Resultaat 1.040.249 (2.104.006) 1.953.362 1.848.715 (4.968.179)

Resultaat per aandeel

Opbrengsten uit beleggingen 0,471 0,480 0,626 0,659 0,660

Waardeveranderingen beleggingen 0,188 (1,182) 0,318 0,127 (1,553)

Overige baten en lasten (0,158) (0,172) (0,166) (0,147) (0,150)

Totaal per aandeel 0,500 (0,874) 0,779 0,638 (1,042)

Ultimo boekjaar:

Beleggingen 61.231.603 57.876.750 64.707.295 66.679.393 102.242.373 

Totaal activa 67.424.890 58.365.831 65.758.065 67.998.443 107.525.161 

Beleggingen shortposities – 8.500 – – – 

Eigen vermogen 67.343.265 57.436.742 65.675.168 67.903.790 107.249.205 

Aantal bij derden uitstaande aandelen 2.645.796 2.255.658 2.448.093 2.547.937 4.006.202 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 2.079.606 2.407.717 2.508.818 2.897.918 4.766.364 

Intrinsieke waarde per aandeel 25,45 25,46 26,83 26,65 26,77

Beurskoers per aandeel 25,42 25,39 26,79 26,61 26,75

Uitgekeerd dividend per aandeel 0,53 0,48 0,60 0,83 0,32

% rendement o.b.v. intrinsieke waarde, 
inclusief uitgekeerd dividend 2,04% –3,32% 2,93% 2,65% –3,28%

% rendement o.b.v. beurskoers,  
inclusief uitgekeerd dividend 2,21% –3,43% 2,93% 2,28% 3,46%

% stijging (daling) 75% EG10 in euro / 
25% ER00 in euro 3,95% 1,52% –0,40% 10,17% 0,15%

Portefeuilleverdeling naar catogorie ultimo 2019 Beleggingsresultaat laatste vier kwartalen

■ Staatsobligaties 60,5%

■ Bedrijfsobligaties 31,0%

■ Liquiditeiten 8,5%

■ Optimix EuroRente Fonds    ■ Benchmark
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Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoe-
ring die voldoet aan de eisen van de Wet op het financi-
eel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft (Bgfo). Wij hebben gedurende het 
afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de 
bedrijfsvoering beoordeeld. Wij hebben ons daarbij 
onder andere, maar niet uitsluitend, gebaseerd op de 
door CACEIS verstrekte ISAE 3402 verklaring, de door de 
bewaarder (KAS Trust) afgegeven kwartaallijkse verkla-
ringen, de uitkomsten van de door Handelsbanken 
verrichte internal audit op onze bedrijfsvoering, het 
bijgehouden logboek inzake de dagelijkse intrinsieke 
waarde berekening en de reguliere MT-vergaderingen.

Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constaterin-
gen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de beschrijving van de opzet van de 
bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115 y lid 5 van het 
Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in 
de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateer-
de regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als 
beheerder voor Optimix Investment Funds te beschikken 
over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld 
in voornoemd artikel.

Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering 
niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving 
functioneert. Derhalve verklaren wij met redelijke mate 
van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het 
verslagjaar 2019 effectief en overeenkomstig de beschrij-
ving heef gefunctioneerd.

Amsterdam, 25 mei 2020

De Directie
Optimix Vermogensbeheer N.V.

In Control statement
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Overwegende:
• KAS Trust & Depositary Services B.V. (“de bewaarder”) 

is aangesteld om op te treden als bewaarder van 
Optimix Investment Funds N.V.(“het fonds”) uit hoofde 
van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) 
(“AIFM Richtlijn”);

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschap-
pelijke rechten en plichten van de beheerder en de 
bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary 
Agreement d.d. 22 juli 2014 die tussen deze partijen 
is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de 
Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend 
aan de beheerder in kader van de door de beheerder 
uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de 
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019 (“de verslagperiode”).

Verantwoordelijkheden van de 
bewaarder
De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd 
in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeen-
stemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde veror-
dening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en 
richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European 
Securities and Markets Authority en de Autoriteit 
Financiële Markten (de “regelgeving”). De verantwoor-
delijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de 
Depositary Agreement en omvatten, naast het in 
bewaring nemen van financiële instrumenten en de 
bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverifi-
catie en het bijhouden van een register van overige activa 
(zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook 
een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefi-
nieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten: 

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identi-
ficeren van significante en inconsistente kasstromen 
en het reconciliëren van de kasstromen met de 
administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, 
intrekking en waardering van participaties van het 
fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaar-
den en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties 
die betrekking hebben op de activa van het fonds 
tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de 
bestemming krijgen die in overeenstemming is met 
de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en 
regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in 
de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeper-
kingen en hefboomfinancieringslimieten.

   
Verklaring van de bewaarder
De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd geduren-
de de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn 
verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het 
fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de 
aan hem beschikbare informatie en de door de beheer-
der verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die 
onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken 
van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitge-
voerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.
   
Overig
Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden 
ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige 
rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen 
partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 15 januari 2020
KAS Trust & Depositary Services B.V.

Verklaring van de bewaarder



5353| JAARVERSLAG 2019 |

Jaarrekening 2019

Optimix Investment Funds NV
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Balans per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen (1)

Optimix America Fund 5.911.386 5.270.174 

Optimix Wereld Aandelen Fonds 92.255.996 36.037.342 

Optimix Income Fund 94.131.929 111.579.494 

Optimix Europe fund 3.233.391 60.917.274 

Optimix Mix Fund 102.935.993 109.009.066 

Optimix Emerging Markets Fund 39.842.221 39.170.353 

Optimix EuroRente Fonds 61.231.603 57.876.750 

399.542.519 419.860.453 

Vorderingen (2)

Dividend en interest 1.266.408 1.324.146 

Overige vorderingen 1.178.931 1.224.084 

2.445.339 2.548.230 

Liquiditeiten 17.583.505 18.522.048 

419.571.363 440.930.731 

(vóór resultaatverdeling)



5555Optimix Investment Funds NV | JAARVERSLAG 2019 |

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Passiva

Eigen vermogen (3)

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 30.107.457 30.837.367 

Agioreserve 455.618.782 508.513.624 

Overige reserves (111.524.102) (64.031.469)

Resultaat boekjaar 44.022.348 (37.001.233)

418.224.485 438.318.289 

Beleggingen (1)

Optimix Europe fund – 129.375 

Optimix Emerging Markets Fund – 266.612 

Optimix EuroRente Fonds – 8.500 

– 404.487 

Uit hoofde van effectentransacties – 1.238.499 

Overige schulden en overlopende passiva 1.346.878 969.456 

1.346.878 2.207.955 

419.571.363 440.930.731 
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Winst- en verliesrekening over 2019

2019 2018

€ €

Direct resultaat uit beleggingen

Dividendresultaat 6.098.973 8.455.994 

Rente-inkomsten 2.559.613 3.275.060 

8.658.586 11.731.054 

Bruto waardeveranderingen 40.828.997 (41.660.976)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (1.281.014) (2.403.666)

Waardeveranderingen beleggingen 39.547.983 (44.064.642)

Overige resultaten 637.836 712.315 

Som der bedrijfsopbrengsten 48.844.405 (31.621.273)

Bedrijfslasten

Interestlasten 191.791 249.729 

Kosten beheerder 3.712.379 4.033.445 

Bewaarloon depotbank 246.707 340.005 

Kosten toezicht 36.000 34.805 

Kosten AIFMD 121.386 156.311 

Kosten publicaties 72.126 60.189 

Bezoldiging commissarissen 90.651 90.650 

Administratiekosten 185.428 247.434 

Accountantskosten 97.736 103.512 

Overige bedrijfskosten 67.853 63.880 

Som der bedrijfslasten 4.822.057 5.379.960 

Resultaat 44.022.348 (37.001.233)
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 44.022.348 (37.001.233)

AF: waardeveranderingen (39.547.983) 44.064.642 

4.474.365 7.063.409 

Aan- & verkopen

Aankopen (289.258.618) (449.625.963)

Verkopen 351.950.771 569.334.263 

62.692.153 119.708.300 

Overige gerealiseerde resultaten (3.230.723) (2.906.360)

Gerealiseerd valutatermijncontracten – (1.679.684)

Gerealiseerd futures (3.246.517) (924.201)

Gerealiseerd overige valutaresultaten 15.794 (302.475)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 102.891 1.156.087 

Mutatie schulden (861.074) 509.545 

(758.183) 1.665.632 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 63.177.612 125.530.981 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 98.721.201 72.445.598 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (152.345.953) (187.970.112)

Dividenduitkering (10.491.403) (9.631.783)

(64.116.155) (125.156.297)

Toe(af)name liquiditeiten (938.543) 374.684 

Liquiditeiten begin boekjaar 18.522.048 18.147.364 

Liquiditeiten einde boekjaar 17.583.505 18.522.048 

Mutatie liquiditeiten (938.543) 374.684 



| JAARVERSLAG 2019 |58 

Profiel
Optimix Investment Funds N.V. (Optimix Investment Funds) 
is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, 
zoals omschreven in artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek 
en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 33294633. Optimix Investment Funds is 
opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dit 
betekent dat het aandelen kapitaal is verdeeld in verschillen-
de series van aandelen. Het geplaatste kapitaal van elke serie 
aandelen vormt een fonds met een  eigen beleggingsdoel-
stelling, eigen restricties en een  eigen koersvorming. Optimix 
Investment Funds houdt voor elk Fonds een aparte adminis-
tratie bij. Het in een afzonderlijk Fonds gestort kapitaal 
wordt afzonderlijk belegd. Activa en passiva alsmede kosten 
en opbrengsten worden per Fonds afzonderlijk verantwoord. 
De waardeveranderingen in de portefeuille van een Fonds 
komen uitsluitend ten goede aan of ten laste van de houders 
van desbetreffende serie. Er is sprake van administratief 
gescheiden vermogens, echter de Fondsen blijven in juridi-
sche zin deel uitmaken van Optimix Investment Funds. 
Bijzondere omstandigheden daargelaten zijn de Fondsen 
open-ended: enerzijds geven zij aandelen uit, anderzijds 
kopen zij aandelen in.

De aandelen van serie A, B, C, D, E, F en G,  respectievelijk 
Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds, 
Optimix Income Fund, Optimix Europe Fund, Optimix Mix 
Fund, Optimix Emerging Markets Fund en Optimix EuroRente 
Fonds, worden verhandeld volgens het handelssysteem van 
Euronext Fund Services van Euronext.

De in de balans en de winst- en verliesrekening gepresen-
teerde cijfers vertegenwoordigen de gegevens van Optimix 
Investment Funds. De balans, winst- en verliesrekening, 
kasstroom overzicht, effectenportefeuilleoverzicht en overi-
ge toelichtingen van Optimix America Fund, Optimix Wereld 
Aandelen Fonds, Optimix Income Fund, Optimix Europe 
Fund, Optimix Mix Fund, Optimix Emerging Markets Fund 
en Optimix EuroRente Fonds zijn separaat opgenomen in de 
toelichting.

Grondslagen voor waardering  
en resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, welke 
in overeenstemming zijn met Titel 9, Boek 2 van het 

Nederlands Burgerlijk Wetboek, richtlijnen voor het jaarver-
slag (‘RJ’) en met de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’), 
zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De jaar re-
kening luidt in euro’s, dit is zowel de functionele als de 
presentatievaluta van het Fonds. 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, tenzij anders vermeld. 

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
valutakoers op transactiedatum. Activa en passiva luidende 
in vreemde valuta worden naar euro omgerekend tegen de 
valutakoers op balansdatum. Uit de omrekening voortvloei-
ende koersverschillen worden ten gunste of ten laste van de 
waardeveranderingen van beleggingen gebracht, welke 
direct in het resultaat wordt verwerkt. 
Termijntransacties in vreemde valuta worden gewaardeerd 
tegen reële waarde. Het verschil met de waarde tegen de 
oorspronkelijke termijnkoers wordt in de balans onder 
beleggingen verantwoord en maakt als zodanig deel uit van 
de waardeveranderingen beleggingen.

(alle bedragen in euro)
31 december 

2019
31 december 

2018

Amerikaanse dollar 1,139 1,143

Australische dollar 1,623 1,624

Canadese dollar 1,488 1,561

Deense kroon 7,464 7,462

Engelse pond 0,895 0,898

Filipijnse peso 58,346 60,113

Hongkong dollar 8,897 8,950

Hongaarse forint 322,775 320,800

Indonesische rupiah 16.088,397 16.438,498

Japanse yen 122,694 125,421

Koreaanse won 1.314,915 1.275,527

Maleisische ringgit 4,706 4,724

Noorse kroon 9,710 9,899

Poolse zloty 4,247 4,295

Singapore dollar 1,541 1,558

Toelichting

Toelichting op de balans per 31december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019
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(alle bedragen in euro)
31 december 

2019
31 december 

2018

Taiwanese dollar 35,371 35,137

Thaise baht 34,924 37,221

Turkse lira 6,587 6,081

Zuid-Afrikaanse rand 16,059 16,444

Zweedse kroon 10,566 10,135

Zwitserse frank 1,110 1,127

Beleggingen
Beleggingen, inclusief shortposities en futures, worden 
gewaardeerd tegen reële waarde. Effecten met een beurs-
notering worden in beginsel gewaardeerd tegen de slotkoers 
van de laatste beursdag van de verslagperiode. Indien 
noodzakelijk geacht in het belang van de beleggers kan de 
beheerder besluiten een prijs handmatig aan te passen.  
Alle overige beleggingen worden gewaardeerd tegen een 
benaderde marktwaarde. Daar waar sprake is van een 
benaderde marktwaarde baseert de Beheerder zich bij de 
waardering op quotes van minimaal één, maar waar mogelijk 
meerdere brokers in samenhang met eigen waarderingsmo-
dellen. Is er sprake van een obligatie of een met een obliga-
tie vergelijkbaar product, dan is het waarderingsmodel 
gebaseerd op de ‘discounted cash flow’ methode of in de 
markt gehanteerde waarderings benchmarks. De belangrijk-
ste onzekerheden in dergelijke waarderingsmodellen betref-
fen de geschatte kasstroom en de gehanteerde rente 
waartegen de ontvangsten in de toekomst contant zijn 
gemaakt.
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden 
bepaald door op de verkoopopbrengst (inclusief verkoop-
kosten) dan wel de balanswaarde aan het einde van de 
verslagpe riode de aankoopwaarde (inclusief aankoopkosten) 
dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslag-
periode in mindering te brengen. De aan- en verkoopkosten 
van beleggingen maken aldus deel uit van de waardeveran-
deringen van beleggingen.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, en 
vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen banktegoeden 
die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter 
dan 1 jaar hebben. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Van de totale liquide middelen is € 70.951 (2018: € 518.947) 
niet vrij beschikbaar. Dit betreft het collateral voor futures 
welke worden aangehouden.

(alle bedragen in euro)
31 december 

2019
31 december 

2018

Optimix America Fund  2.821

Optimix Income Fund 70.951  112.224 

Optimix Europe Fund  129.375 

Optimix Mix Fund  –  

Optimix Emerging Markets 
Fund 266.027 

Optimix EuroRente Fonds  8.500 

Optimix Wereld Aandelen 
Fonds – 

Totaal 70.951 518.947

Uitgifte en inkoop van aandelen
De uitgifte en inkoop van aandelen, voorzover niet verband 
houdend met de introductie van een Fonds, geschiedt per 
Fonds tegen de geldende intrinsieke waarde per aandeel van 
betreffend Fonds vermeerderd respectievelijk verminderd 
met een Fonds afhankelijk percentage ter dekking van de 
aan uitgifte respectievelijk inkoop verbonden kosten.
De uitgifte en inkoop van eigen aandelen wordt via het 
geplaatst kapitaal en de agioreserve verwerkt. De bij de 
uitgifte en inkoop van aandelen ontvangen kostenvergoe-
dingen worden ten gunste van de winst- en verliesrekening 
gebracht onder het kopje ‘Overige resultaten’. Elk Fonds kent 
zijn eigen vaste opslagen ten opzichte van de intrin sieke 
waarde bij uitgifte en afslagen bij inkoop van aandelen. 
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De volgende op- en afslagen gelden:
– Optimix Income Fund:  0,15%
– Optimix Wereld Aandelen Fonds:  0,30%
– Optimix Mix Fund:  0,20% 
– Optimix Europe Fund:  0,30%
– Optimix America Fund:  0,30% 
– Optimix Emerging Markets Fund:  0,40%
– Optimix EuroRente Fonds: 0,10%

Optimix Investment Funds zal te allen tijde bereid zijn tot 
uitgifte van aandelen over te gaan, behalve: 
–  indien als gevolg van de uitgifte het nominale bedrag van 

het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap 
zou uitstijgen boven het bedrag van het maatschappelijk 
kapitaal van de Vennootschap dan wel van het desbetref-
fende Fonds; of 

–  indien de Directie van mening is dat de uitgifte van aan -
delen strijdig is met enige wettelijke bepaling of enige 
bepaling van Euronext, dan wel de uitvoering van het 
door haar omschreven beleid en/of de belangen van 
bestaande aandeelhouders zal kunnen schaden. 

Optimix Investment Funds zal te allen tijde bereid zijn tot 
inkoop van aandelen over te gaan, behalve: 
–  indien het nominaal bij derden geplaatste aandelen-

kapitaal van de Vennootschap als gevolg daarvan zou 
dalen tot onder het wettelijk minimum van één tiende 
deel van het maatschappelijk kapitaal van de Vennoot-
schap; of 

–  indien de Directie van mening is dat de inkoop van aande-
len strijdig is met enige wettelijke bepaling of enige 
bepaling van Euronext, dan wel de uitvoering van het 
door haar omschreven beleid en/of de belangen van 
bestaande aandeelhouders zou schaden. 

Indien de Directie besluit tot opschorting van inkoop van 
aandelen zal zij dit middels een persbericht aan Euronext 
kenbaar maken. Dit persbericht zal ook op de website van 
de Beheerder worden gepubliceerd. 

De Directie meent dat er voldoende waarborgen aanwezig 
zijn om, behoudens eventuele wettelijke bepalingen en de 
voornoemde uitzonderingen, te voldoen aan de plicht tot 
inkopen c.q. verkopen.

Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen boven de kostprijs van beleggin-
gen waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan 
worden op grond van artikel 2.390 lid 1 BW opgenomen in 
een herwaarderings reserve.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde. Hieronder vallen schulden aan kredietinstellingen, 
uit hoofde van effectentransacties en nog te betalen kosten. 
Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar

Opbrengsten uit beleggingen
Hieronder is de aan de verslagperiode toe te rekenen 
couponrente en het ontvangen dividend onder aftrek van 
niet terug te vorderen dividendbelasting verantwoord.

De eventuele retourprovisie die door Optimix Vermogens-
beheer wordt ontvangen over beleggingen van de Fondsen 
in beleggingsfondsen komt geheel ten goede aan de 
Fondsen. Uiterlijk zodra Optimix Vermogensbeheer deze 
retour provisie daadwerkelijk heeft ontvangen zal zij deze 
uitkeren aan het Fonds dat hier recht op heeft. Het Fonds 
zal vervolgens deze bate als opbrengst uit belegging verant-
woorden.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Voor zover deze kosten direct 
toerekenbaar zijn, worden zij rechtstreeks ten laste van het 
resultaat van het desbetreffende Fonds gebracht. Niet direct 
toe rekenbare kosten worden ten laste van de onderscheiden 
Fondsen gebracht op grond van een één keer per jaar vast 
te stellen verdeelsleutel. Onderdeel van de verdeelsleutel is 
de relatieve omvang van de Fondsen aan het begin van het 
boekjaar.

Kosten Beheerder
Hieronder is de aan Optimix Vermogensbeheer verschuldig-
de beheervergoeding en outperformance fee, indien van 
toepassing, over de verslagperiode opgenomen.
Voor het voeren van het beheer brengt Optimix Vermogens-
beheer per maand een vaste, fondsafhankelijke beheerver-
goeding in rekening over de intrinsieke waarde van het 
desbetreffende Fonds per ultimo van elke maand, betaal-
baar per aanvang van de daaropvolgende maand. Naast de 
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beheervergoeding kan Optimix Vermogens beheer onder 
bepaalde voorwaarden per Fonds een outperfor mance fee 
in rekening brengen. Deze outperformance fee, die dagelijks 
pro rata wordt berekend en gereserveerd ten laste van de 
intrinsieke waarde, wordt, indien van toepassing, eenmaal 
per jaar na afloop van het boekjaar uigekeerd, niet eerder 
dan nadat de jaarrekening van Optimix Investment Funds 
door de externe accountant van een controle verklaring is 
voorzien.

Outperformance fee Optimix America 
Fund
Over het boekjaar 2019 is geen outperformance fee in rekening 
gebracht (2018: € -). De outperformance fee bedraagt 10% op 
jaarbasis over het positieve verschil tussen de procentuele 
wijziging van de intrinsieke waarde per aandeel, gecorri-
geerd voor dividendbetalingen en de procen tuele wijziging 
van de iShares Core S&P 500 UCITS ETF index in het boekjaar. 

Outperformance fee Optimix Emerging 
Markets Fund
Over het boekjaar 2019 is geen outperformance fee in 
rekening gebracht (2018: € -). De outperformance fee 
bedraagt 10% op jaarbasis over het positieve verschil tussen 
de procentuele wijziging van de intrinsieke waarde per 
aandeel, gecorrigeerd voor dividendbetalingen en de pro- 
centuele wijziging van de iShares MSCI Emerging Markets 
Index.

Outperformance fee Optimix Europe 
Fund
Over het boekjaar 2019 is geen outperformance fee in rekening 
gebracht (2018: € -). De outperformance fee bedraagt 10% op 
jaar basis over het positieve verschil tussen de procentuele 
wijziging van de intrinsieke waarde per aandeel, gecorri-
geerd voor dividendbetalingen en de procentuele wijziging 
van de iShares MSCI Europe UCITS ETF.

Outperformance fee Optimix Income 
Fund 
Over het boekjaar 2019 is geen outperformance fee in rekening 
gebracht (2018: € -). De outperformance fee bedraagt 10% op 
jaarbasis over het positieve verschil tussen de procentuele 
wijziging van de intrinsieke waarde per aandeel, gecorri-
geerd voor dividendbetalingen en de procentuele wijziging 
van de samengestelde index. 

Outperformance fee Optimix Mix Fund 
Over het boekjaar 2019 € 828.400 is er outperformance fee 
in rekening gebracht (2018: € -). De outperformance fee 
bedraagt 10% op jaarbasis over het positieve verschil tussen 
de procentuele wijziging van de intrinsieke waarde per 
aandeel, gecorrigeerd voor dividendbetalingen en het 
Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van vier procent-
punt. Het Euribor-tarief dat voor de berekening van de 
outperformance fee wordt gehanteerd, is het twaalfmaands 
tarief per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Optimix Wereld Aandelen Fonds en Optimix EuroRente 
Fonds kennen geen outperformance feeregeling.

Interestbaten (lasten)
Hieronder zijn de aan de verslagperiode toe te rekenen 
interestbaten uit hoofde van liquiditeiten alsmede de 
interestlasten opgenomen. 

Kosten AIMFD
Hieronder zijn de aan de verslagperiode toe te rekenen 
kosten van de bewaarder en de kosten voor rapportage door 
Caceis opgenomen.

Overige bedrijfskosten
Onder overige bedrijfskosten zijn de aan de verslagperiode 
toe te rekenen kosten uit hoofde van adviseurs, bankkosten 
en overige kosten opgenomen.

Accountantskosten
Het honorarium voor de controle van de jaarrekening 2019 
door Ernst & Young Accountants LLP, bedroeg € 97.736. Het 
honorarium voor de controle van de jaarrekening 2018 
bedroeg € 103.512.

Administratiekosten
Hieronder zijn de aan de verslagperiode toe te rekenen 
kosten van CACEIS voor het voeren van de administratie van 
de Fondsen opgenomen.

Risico’s
Voor een beschrijving van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden die samenhangen met het voor de beleggings-
fondsenparaplu en de individuele subfondsen zie de 
paragraaf ‘Risico’s’ in het bestuursverslag bij deze jaarreke-
ning (bladzijde 17).
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Activa

(1) Beleggingen

De specificatie van de effectenportefeuille per 31 december 2019, zowel naar Fonds als, indien van toepassing, naar valuta
en het verloop van de beleggingen van Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds, Optimix Income Fund,
Optimix Europe Fund, Optimix Mix Fund, Optimix Emerging Markets Fund en Optimix EuroRente Fonds zijn opgenomen op
respectievelijk de bladzijden 81 tot en met 83, 93 tot en met 97, 107 tot en met 108, 119 tot en met 122, bladzijde 131 tot
en met 132, bladzijde 143 tot en met 147 en bladzijde 157 tot en met 158.

Het verloop van de beleggingen is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

 

(alle bedragen in euro)
Boekwaarde

1 januari 2019 Aankopen Verkopen

Waardeveranderingen
Boekwaarde 

per 31 decem-
ber 2019

Ongerealiseerd 
resultaat

Gerealiseerd 
resultaat

Optimix America Fund 5.270.174 4.459.678 (5.114.430) 872.143 423.821 5.911.386 

Optimix Wereld Aandelen Fonds 36.037.342 73.144.515 (27.579.742) 9.420.773 1.233.108 92.255.996 

Optimix Income Fund 111.579.494 25.345.430 (49.674.743) 7.334.823 (453.075) 94.131.929 

Optimix Europe Fund 60.787.899 55.375.834 (119.242.991) 9.188.112 (2.875.463) 3.233.391 

Optimix Mix Fund 109.009.066 68.256.545 (86.828.247) 11.398.749 1.099.880 102.935.993 

Optimix Emerging Markets Fund 38.903.741 48.764.112 (52.530.536) 5.821.231 (1.116.327) 39.842.221 

Optimix EuroRente Fonds 57.868.250 13.912.504 (10.980.082) 894.044 (463.113) 61.231.603 

Totaal 419.455.966 289.258.618 (351.950.771) 44.929.875 (2.151.169) 399.542.519 

Voor de aansluiting van het verloop met de winst- en verliesrekening wordt verwezen naar de bijlage per subfonds.

Het verloop van de beleggingen is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

 

 
(alle bedragen in euro)

 

Boekwaarde
1 januari 2018

 

Aankopen

 

Verkopen

Waardeveranderingen  
Boekwaarde 

per 31 decem-
ber 2018

Ongerealiseerd 
resultaat

Gerealiseerd 
resultaat

Optimix America Fund 53.586.942 16.182.671 (68.067.136) (6.167.048) 9.734.745 5.270.174

Optimix Wereld Aandelen Fonds 35.471.899 21.843.728 (17.020.348) (4.420.160) 162.223 36.037.342

Optimix Income Fund 120.988.212 71.628.954 (73.753.838) (9.020.292) 1.736.458 111.579.494

Optimix Europe Fund 82.678.814 187.299.932 (194.748.274) (14.301.901) (140.672) 60.787.899

Optimix Mix Fund 135.967.847 71.886.402 (91.458.642) (10.372.695) 2.986.154 109.009.066

Optimix Emerging Markets Fund 86.921.538 67.103.021 (106.585.788) (12.268.253) 3.733.223 38.903.741

Optimix EuroRente Fonds 64.707.295 13.681.255 (17.700.237) (2.488.363) (331.700) 57.868.250

Totaal 580.322.547 449.625.963 (569.334.263) (59.038.712) 17.880.431 419.455.966
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In de portefeuille bevinden zich de volgende derivaten:

Aantal Valuta

Koers ultimo 
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019 

€

Optimix Income Fund

EUR/USD currency future March 2020  127 USD 781,67  99.272 

Resultaten op futures worden dagelijks afgerekend, futures kennen derhalve op jaarultimo voornamelijk een off-balance 
karakter.

De aan- en verkoopkosten zijn in de aankopen en verkopen van de beleggingen begrepen. Optimix Vermogensbeheer voert 
vrijwel alle aan- en verkoopopdrachten ten behoeve van Optimix Investment Funds uit. Hierbij hanteert Optimix 
Vermogensbeheer dezelfde marktconforme voorwaarden die, gegeven de gewenste graad van kwaliteit van dienst    verlening, 
zijn overeengekomen met vergelijkbare cliënten voor dezelfde soort diensten.

De omloopfactor, die nauw samenhangt met het profiel van het Fonds, is voor Optimix America Fund 139 (2018: 57),  
Optimix Wereld Aandelen Fonds 48 (2018: 60), Optimix Income Fund 83 (2018: 83), Optimix Europe Fund 362 (2018: 418), 
 Optimix Mix Fund 108 (2018: 101), Optimix Emerging Markets Fund 194 (2018: 158), Optimix EuroRente Fonds (18) 
(2018: 30). De omloopfactor wordt berekend als het totaal van de aan- en verkopen van beleggingen, gecorrigeerd voor de 
uitgifte en inname van aandelen, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is 
gebaseerd op cijfers van alle dagen in de verslagperiode waarop een intrinsieke waarde is afgegeven. De fondsen hanteren 
een dynamische asset allocatie, waardoor in sommige perioden weinig en in andere perioden veel wijzigingen in de porte-
feuille plaatsvinden. De omloopfactor kan als gevolg hiervan flink variëren.
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Beleggingen en Corporate Governance
Ten aanzien van de stemrechten die verbonden zijn aan de beleggingen van Optimix Investment Funds hanteert Optimix 
Vermogens beheer, als zijnde de Beheerder van Optimix Investment Funds, de volgende uitgangspunten.
1.  Optimix Investment Funds is in principe een belegger in effecten en geen belegger in ondernemingen. Over het algemeen 

is sprake van een actief beleggingsbeleid. 
2.  Doordat (vrijwel) geen sprake is van het beleggen in ondernemingen, zal de Beheerder in principe geen gebruik maken 

van de stemrechten die verbonden zijn aan de effecten die worden gehouden door Optimix Investment Funds. Hierbij 
gelden de volgende uitzonderingen:

 a.  Indien Optimix Investment Funds minimaal 5% van het aandelenkapitaal van een onderneming in bezit heeft kwalifi-
ceert de belegging als een belegging in de onderneming en voelt de Beheerder zich verplicht de stemrechten uit te 
oefenen die verbonden zijn aan dit belang. 

 b.  Indien Optimix Investment Funds minder dan 5% van het aandelenkapitaal van een onderneming in bezit heeft kan 
de Beheerder besluiten gebruik te maken van de stemrechten, mits dit in het belang is van de aandeelhouder van 
Optimix Investment Funds.

3.  Wordt gebruikgemaakt van de stemrechten dan zal de Beheerder dit op de eerste plaats doen door fysieke of persoon-
lijke deelname aan aandeelhoudersvergaderingen en op de tweede plaats door middel van ‘elektronisch’ stemmen op 
afstand (‘proxy voting’).

Gedurende 2019 heeft Optimix Vermogens beheer geen gebruik gemaakt van de stemrechten die verbonden waren aan 
beleggingen van Optimix Investment Funds gedurende het boekjaar (2018: idem). 

(2) Vorderingen
Alle vorderingen, hebben een looptijd korter dan één jaar. De vorderingen betreffen dividend, interest en dividend belasting.

Passiva

(3) Eigen vermogen

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 120.007.502,50 en is verdeeld in 48.003.000 aandelen en één prioriteitsaandeel 
met een nominale waarde van € 2,50 elk.

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

Maatschappelijk kapitaal Geplaatst en gestort kapitaal Ingekocht kapitaal

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ € €

Fonds A: 

Optimix America Fund 10.000.000 25.000.000,00 8.469.581 21.173.952,50  8.199.879 20.499.697,50

Fonds B: 

Optimix Wereld  
Aandelen Fonds 4.000.000 10.000.000,00 2.617.357 6.543.392,50  346.400 866.000,50
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Maatschappelijk kapitaal Geplaatst en gestort kapitaal Ingekocht kapitaal

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

Fonds C: 

Optimix Income Fund 8.000.000 20.000.000,00 4.000.000 10.000.000,00  1.274.704 3.186.761,00

Fonds D: 

Optimix Europe Fund 5.000.000 12.500.000,00 1.000.000 2.500.000,00  973.088 2.432.720,00

Fonds E: 

Optimix Mix Fund 8.000.000 20.000.000,00 4.620.000 11.550.000,00  1.121.196 2.802.991,00

Fonds F:

Optimix Emerging  
Markets Fund 4.000.000 10.000.000,00 1.350.000 3.375.000,00  744.484 1.861.210,00

Fonds G:   

Optimix EuroRente 
Fonds 9.000.000 22.500.000,00 5.500.000 13.750.000,00  2.854.204 7.135.511,00

Fonds H 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Fonds I 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Fonds J 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Prioriteit 1 2,50 1 2,50 –  –  

48.003.001 120.007.502,50 27.556.939 68.892.347,50 15.513.955 38.784.891,00

Het geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

Maatschappelijk kapitaal Geplaatst en gestort kapitaal Ingekocht kapitaal

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ € €

Fonds A: 

Optimix America Fund 10.000.000 25.000.000,00 8.469.581 21.173.952,50  8.169.401 20.423.502,50

Fonds B: 

Optimix Wereld  
Aandelen Fonds 4.000.000 10.000.000,00 2.617.357 6.543.392,50  1.527.914 3.819.785,50

Fonds C: 

Optimix Income Fund 8.000.000 20.000.000,00 4.000.000 10.000.000,00  702.880 1.757.201,00

Fonds D: 

Optimix Europe Fund 5.000.000 12.500.000,00 1.000.000 2.500.000,00  434.918 1.087.295,00
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Maatschappelijk kapitaal Geplaatst en gestort kapitaal Ingekocht kapitaal

in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

Fonds E: 

Optimix Mix Fund 8.000.000 20.000.000,00 4.620.000 11.550.000,00  592.700 1.481.749,00

Fonds F:

Optimix Emerging  
Markets Fund 4.000.000 10.000.000,00 1.350.000 3.375.000,00  549.837 1.374.592,00

Fonds G:  

Optimix EuroRente 
Fonds 9.000.000 22.500.000,00 5.500.000 13.750.000,00  3.244.342 8.110.856,00

Fonds H 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Fonds I 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Fonds J 1.000 2.500,00 –  –  –  –  

Prioriteit 1 2,50 1 2,50 –  –  

48.003.001 120.007.502,50 27.556.939 68.892.347,50 15.221.992 38.054.981,00

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Boekwaarde per 
31 december 

2018
(Her)plaatsing
eigen aandelen

Inkoop
eigen aandelen

Boekwaarde per
31 december 

2019

Optimix America Fund 750.450  44.978 121.173 674.255 

Optimix Wereld Aandelen Fonds 2.723.607  3.926.985 973.200 5.677.392 

Optimix Income Fund 8.242.799  499.998 1.929.558 6.813.239 

Optimix Europe Fund 1.412.705  10.915 1.356.340 67.280 

Optimix Mix Fund 10.068.251  468.623 1.789.865 8.747.009 

Optimix Emerging Markets Fund 2.000.408  116.505 603.123 1.513.790 

Optimix EuroRente Fonds 5.639.144  2.167.095 1.191.750 6.614.489 

Optimix Investment Funds 3 –  –  3 

Totaal 30.837.367 7.235.099 7.965.009 30.107.457 
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De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Boekwaarde per 
31 december 

2017
(Her)plaatsing
eigen aandelen

Inkoop
eigen aandelen

Boekwaarde per
31 december 

2018

Optimix America Fund 6.668.340  492.650 6.410.540 750.450

Optimix Wereld Aandelen Fonds 2.490.539  655.003 421.935 2.723.607

Optimix Income Fund 7.988.237  1.513.855 1.259.293 8.242.799

Optimix Europe Fund 1.929.670  155.623 672.588 1.412.705

Optimix Mix Fund 10.926.938  801.748 1.660.435 10.068.251

Optimix Emerging Markets Fund 3.177.991  534.185 1.711.768 2.000.408

Optimix EuroRente Fonds 6.120.232  365.535 846.623 5.639.144

Optimix Investment Funds 3 –  –  3

Totaal 39.301.950 4.518.599 12.983.182 30.837.367

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Boekwaarde per
31 december 

2018
(Her)plaatsing
eigen aandelen

Inkoop
eigen aandelen

Boekwaarde per 
31 december

2019

Optimix America Fund 47.700.368 319.590 897.903 47.122.055 

Optimix Wereld Aandelen Fonds 11.631.231 56.038.047 13.615.544 54.053.734 

Optimix Income Fund 109.009.840 6.600.482 25.407.450 90.202.872 

Optimix Europe Fund 118.723.903 461.714 58.126.383 61.059.234 

Optimix Mix Fund 145.049.366 5.330.926 20.444.389 129.935.903 

Optimix Emerging Markets Fund 28.892.233 2.820.940 14.952.713 16.760.460 

Optimix EuroRente Fonds 47.506.683 19.914.403 10.936.562 56.484.524 

Totaal 508.513.624 91.486.102 144.380.944 455.618.782 
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De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Boekwaarde per
31 december 

2017
(Her)plaatsing
eigen aandelen

Inkoop
eigen aandelen

Boekwaarde per 
31 december

2018

Optimix America Fund 93.005.914 3.484.795 48.790.341 47.700.368

Optimix Wereld Aandelen Fonds 8.604.954 8.904.957 5.878.680 11.631.231

Optimix Income Fund 105.060.802 21.297.010 17.347.972 109.009.840

Optimix Europe Fund 142.946.166 7.567.293 31.789.556 118.723.903

Optimix Mix Fund 154.809.147 9.181.269 18.941.050 145.049.366

Optimix Emerging Markets Fund 59.160.242 13.979.946 44.247.955 28.892.233

Optimix EuroRente Fonds 51.986.330 3.511.729 7.991.376 47.506.683

Totaal 615.573.555 67.926.999 174.986.930 508.513.624

Herwaarderingsreserve
Voor waardestijgingen in financiële instrumenten waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan, wordt voor het 
positieve verschil tussen de boekwaarde en de historische kostprijs een herwaarderingsreserve aangehouden. Ultimo 2019 
is de herwaarderingsreserve nihil (2018: Optimix Mix Fund 361.937).

Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Balans per 
31 december 

2018
Resultaat

2018
Dividend-

uitkering

Boekwaarde per
31 december 

 2019

Optimix America Fund (46.653.535) 3.984.717 (693.639) (43.362.457)

Optimix Wereld Aandelen Fonds 25.390.046 (3.607.844) (606.652) 21.175.550 

Optimix Income Fund 3.659.555 (7.080.809) (4.122.091) (7.543.345)

Optimix Europe Fund (47.761.930) (14.282.724) (754.110) (62.798.764)

Optimix Mix Fund (29.903.554) (6.700.486) (1.641.817) (38.245.857)

Optimix Emerging Markets Fund 24.843.028 (7.210.078) (1.586.182) 16.046.768 

Optimix EuroRente Fonds 6.394.921 (2.104.006) (1.086.912) 3.204.003 

Totaal (64.031.469) (37.001.230) (10.491.403) (111.524.102)
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De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

(alle bedragen in euro)

Balans per 
31 december 

2017
Resultaat

2017
Dividend-

uitkering

Boekwaarde per
31 december 

 2018

Optimix America Fund (45.427.929) (815.054) (410.552) (46.653.535)

Optimix Wereld Aandelen Fonds 23.404.879 2.192.870 (207.703) 25.390.046

Optimix Income Fund 4.222.331 4.433.444 (4.996.220) 3.659.555

Optimix Europe Fund (56.516.287) 8.910.185 (155.828) (47.761.930)

Optimix Mix Fund (33.607.024) 5.609.702 (1.906.232) (29.903.554)

Optimix Emerging Markets Fund 12.147.411 13.477.180 (781.563) 24.843.028

Optimix EuroRente Fonds 5.615.244 1.953.362 (1.173.685) 6.394.921

Totaal (90.161.375) 35.761.689 (9.631.783) (64.031.469)

 
Overige informatie
Per 31 december 2019:

Aantal uitstaande
aandelen

Intrinsieke
waarde

Intrinsieke waar-
de per aandeel

Beurskoers
per aandeel

€ € €

Optimix America Fund 269.702 5.897.715 21,87 21,94

Optimix Wereld Aandelen Fonds 2.270.957 92.752.599 40,84 40,70

Optimix Income Fund 2.725.296 96.623.502 35,45 35,75

Optimix Europe Fund 26.912 3.260.347 121,15 121,15

Optimix Mix Fund 3.498.804 112.307.403 32,10 32,19

Optimix Emerging Markets Fund 605.516 40.039.654 66,12 66,36

Optimix EuroRente Fonds 2.645.796 67.343.265 25,45 25,42

Totaal 418.224.485
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Per 31 december 2018:

Aantal uitstaande
aandelen

Intrinsieke
waarde

Intrinsieke waar-
de per aandeel

Beurskoers
per aandeel

€ € €

Optimix America Fund 300.180 5.782.000 19,26 19,32

Optimix Wereld Aandelen Fonds 1.089.443 36.137.040 33,17 32,84

Optimix Income Fund 3.297.120 113.831.385 34,52 34,40

Optimix Europe Fund 565.082 58.017.934 102,67 101,76

Optimix Mix Fund 4.027.300 118.513.577 29,43 29,40

Optimix Emerging Markets Fund 800.163 48.525.591 60,64 60,31

Optimix EuroRente Fonds 2.255.658 57.436.742 25,46 25,39

Totaal 438.244.269

Fiscale status

Optimix Investment Funds wordt aangemerkt als een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschaps-
belasting 1969. Dit impliceert dat het resultaat van het Fonds onderworpen is aan een vennootschapsbelastingtarief van 
0%, mits aan bepaalde wettelijke vereisten wordt voldaan. Eén van de vereisten is dat Optimix Investment Funds al haar in 
een boekjaar door de onderscheiden Fondsen gegenereerde inkomsten, onder aftrek van het hier fiscaal aan toe te rekenen 
deel van de bedrijfslasten, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan de aandeelhouders. Deze zogenoem-
de doorstootverplichting wordt per Fonds berekend. 
De dividenduitkering in 2019 was van voldoende omvang om aan de op 31 december 2018 bestaande doorstootverplichting 
tegemoet te komen.

De fiscale doorstootverplichting over het boekjaar 2019 bedraagt voor Optimix America Fund € 117.157, Optimix Wereld
Aandelenfonds € 983.045, Optimix Income Fund € 1.382.557, Optimix Europe Fund € 617.759, Optimix Mix Fund € nihil,
Optimix Emerging Markets Fund € 808.498 en Optimix EuroRente Fund € 609.916.
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Winst en verliesrekening

Toelichting afspraken gelieerde partijen
Optimix Vermogensbeheer N.V. is enig directeur van de Vennootschap en Beheerder van de Fondsen.
 
De Beheerder is gehouden alle werkzaamheden en taken die krachtens de wet en de Statuten aan het bestuur van de 
Vennootschap zijn toebedeeld te vervullen of te doen vervullen. De Beheerder verricht in het bijzonder de volgende 
werkzaamheden:
• het uitvoeren van het beleggingsbeleid van de Fondsen; 
• het beheer van het vermogen van de Fondsen alsmede de financiële administratie en het uitoefenen van de aandeel-

houdersrechten; en
• de marketing en distributie van de Fondsen.
De algemene vergadering van Aandeelhouders benoemt de Directie van de Vennootschap. Benoeming van een nieuwe 
directeur geschiedt, onder inachtneming van artikel 15.4 van de Statuten, eveneens door de algemene vergadering van 
Aandeelhouders. Het besluit tot vervanging van de Beheerder zal door middel van een advertentie in een landelijk verspreid 
Nederlands dagblad worden gepubliceerd. Het besluit zal tevens op de website worden gepubliceerd.
 
Optimix Vermogensbeheer is in vrijwel alle gevallen de tegenpartij voor het uitvoeren van transacties in financiële instru-
menten voor de Fondsen. Onder transacties in financiële instrumenten worden zowel aan- als verkooptransacties in finan-
ciële instrumenten verstaan. Optimix Vermogensbeheer ontvangt hiervoor provisie met een maximum van 0,10% van het 
transactiebedrag voor obligaties en obligatiefondsen en 0,20% van het transactiebedrag voor aandelen, aandelenfondsen 
en overige beleggingen. Deze transactiekosten maken deel uit van de aankoopprijs c.q. verkoopprijs van het verhandelde 
financiële instrument ten behoeve van het Fonds en komen als zodanig rechtstreeks ten laste van het vermogen van de 
Fondsen. Hierbij hanteert Optimix Vermogensbeheer dezelfde, marktconforme, voorwaarden die, gegeven de gewenste 
graad van kwaliteit van dienstverlening, zijn overeengekomen met vergelijkbare cliënten voor dezelfde soort diensten. De 
door Optimix Vermogensbeheer ontvangen transactievergoeding bedroeg in 2019 € 917.761 (2018: € 1.890.653 ). Optimix 
Vermogensbeheer ontvangt geen separate vergoeding voor haar werkzaamheden als statutair directeur van de Vennootschap.
 
De Fondsen beleggen, of kunnen op enig moment beleggen, in andere door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen 
of in beleggingsinstellingen die worden beheerd door een aan de Beheerder gelieerde entiteit. Dergelijke transacties vinden 
plaats tegen de algemeen geldende voorwaarden van deze beleggingsinstellingen. Ter voorkoming van dubbele lasten voor 
Aandeelhouders brengt de Beheerder over de gelden die belegd zijn in gelieerde beleggingsinstellingen geen beheerskosten 
in rekening. Alle transacties met gelieerde partijen vinden tegen marktconforme voorwaarden plaats. Bij een transactie met 
een gelieerde partij buiten een gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere erkende open markt, zal een onafhan-
kelijke waardebepaling ten grondslag liggen aan de transactie of zal de waardebepaling geschieden door een of meer bij 
de transactie betrokken partijen.

Toelichting uitbestede werkzaamheden
De kosten verbonden aan het uitbesteden van de administratieve werkzaamheden aan CACEIS worden per Fonds in rekening 
gebracht ten laste van het betreffende Fonds. De kosten van deze dienstverlening zijn gemaximeerd op vijf basispunten 
(0,05%) op jaarbasis gerekend over de intrinsieke waarde van het Fonds. Omdat de kosten van de uit bestede werkzaam-
heden afhankelijk zijn van de omvang van het fondsvermogen, en er geen limiet is gesteld aan het fonds vermogen, is het a 
priori niet mogelijk het maximum van deze kosten te bepalen.
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(4) Kosten Beheerder
Door Optimix Vermogensbeheer N.V., de Beheerder, wordt aan de Fondsen een vaste beheervergoeding in rekening gebracht 
over de intrinsieke waarde van elk Fonds per ultimo van elke maand.

Naast de vaste beheervergoeding bestaat er op basis van mogelijke outperformance recht op outperformance fee.  
De onderverdeling is als volgt:
   

2019 Beheer-
vergoeding Outperformance Totaal

€ € € 

Management fee Optimix America Fund  56.758  –    56.758 

Management fee Optimix Wereld Aandelen Fonds  547.931  –    547.931 

Management fee Optimix Income Fund  501.686  –    501.686 

Management fee Optimix Europe Fund  283.644  –    283.644 

Management fee Optimix Mix Fund  826.745  828.400  1.655.145 

Management fee Optimix Emerging Markets Fund  410.068  –    410.068 

Management fee Optimix EuroRente Fonds  257.147  –    257.147 

Totaal  2.883.979  828.400  3.712.379 

   

2018 Beheer-
vergoeding Outperformance Totaal

€ € € 

Management fee Optimix America Fund  417.641  –    417.641 

Management fee Optimix Wereld Aandelen Fonds  368.447  –    368.447 

Management fee Optimix Income Fund  595.753  –    595.753 

Management fee Optimix Europe Fund  766.814  –    766.814 

Management fee Optimix Mix Fund  906.215  –    906.215 

Management fee Optimix Emerging Markets Fund  676.438  –    676.438 

Management fee Optimix EuroRente Fonds  302.137  –    302.137 

Totaal  4.033.445  –    4.033.445 

Beloningsbeleid Optimix Vermogens beheer N.V.
De Beheerder beheert naast de 7 subfondsen van Optimix Investment Funds N.V. ook een groot aantal individuele maatwerk 
beheerportefeuilles. De totale loonsom van de onderneming bedraagt € 4.254.153. De totale loonsom van de Directie en 
direct betrokkenen bij het beleggingsbeleid van de fondsen bedraagt respectievelijk € 318.176 en € 918.883. Het aantal 
direct betrokken FTE’s bedraagt 9.
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Beloning in 2019
De totale beloningen toegekend in 2019 aan de groepen 
Directie, Identified Staff en Overige medewerkers van de 
beheerder Optimix Vermogensbeheer N.V. zijn:

Staffcategorie  
Beloningen in EUR x 1

Vast loon 
over 2019

Variabel 
loon over 

2019

€ €

Directie (2 medewerkers) 318.176 –

Identified Staff (7 medewerkers) 918.883 –

Overige medewerkers  
(31 medewerkers) 3.414.815 –

Er vindt geen directe toerekening plaats van deze kosten. 

Beloning beheerder
De beheerder Optimix Vermogensbeheer N.V. heeft aan nul 
personeelsleden een beloning uitgekeerd boven een bedrag 
van EUR 1 miljoen.

Personeel
Optimix Investment Funds heeft geen personeel in dienst 
(2018: idem).

Vaste beheervergoeding per fonds in % per jaar

2019 2018

% %

Optimix America Fund 0,96 0,96

Optimix Wereld Aandelen Fonds 0,96 0,96

Optimix Income Fund 0,48 0,48

Optimix Europe Fund 0,96 0,96

Optimix Mix Fund 0,72 0,72

Optimix Emerging Markets Fund 0,96 0,96

Optimix EuroRente Fonds 0,48 0,48

De in rekening gebrachte beheervergoedingen en overige 
kosten zijn conform prospectus.

Overige informatie met betrekking tot 
kosten
De bij uitgifte en inname van aandelen in rekening gebrach-
te op- respectievelijk afslag, bedoeld om de kosten te dekken 
die het Fonds moet maken om de liquiditeiten te beleggen 
of vrij te maken, wordt separaat ten gunste van de resul-
tatenrekening gebracht. 

Met ingang van 2018 worden de transactiekosten voor de 
aan- en verkoop van effecten afzonderlijk weergegeven in 
de winst- en verliesrekening.

De in rekening gebrachte performance fee bedraagt 10% 
(2018: 0,00%).

Een aantal subfondsen van Optimix Investment NV belegd 
meer dan 10 % van hun vermogen in andere beleggingsfond-
sen. Alhoewel de kosten van de beleggingsfondsen in de 
waardering van de Fondsen is verwerkt en aldus deel uitma-
ken van de waardeveranderingen van de beleggingen, rust 
op Optimix Investment Funds de wettelijke plicht om de 
kostenfactoren van de Fondsen inclusief indirecte kosten 
weer te geven, voor zover meer dan 10% van haar vermogen 
belegd is in andere beleggingsfondsen.

Lopende kostenratio (inclusief indirecte kosten)

2019 2018

% %

Optimix America Fund * 2,11 1,20

Optimix Wereld Aandelen Fonds 1,25 1,24

Optimix Income Fund 0,93 0,75

Optimix Europe Fund 1,21 1,28

Optimix Mix Fund ** 1,13 1,01

Optimix Emerging Market Funds 1,45 1,31

Optimix EuroRente Fonds 0,70 0,65

*     Door de beperkte omvang van het fonds drukken vaste lasten (kosten AIFMD) 
relatief zwaar op het fonds.

**   De lopende kostenratio van Optimix Mix Fund inclusief performance fee  
bedraagt 1,83%. 
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De lopende kostenfactor over het boekjaar wordt berekend 
als: TK/GEV, waarbij TK = Totale Kosten en GEV = Gemiddeld 
Eigen Vermogen (over het huidige boekjaar is het GEV 
berekend op basis van het aantal afgegeven intrinsieke 
waarden). Onder Totale Kosten worden alle in de winst- en 
verliesrekening verantwoorde kosten begrepen met uitzon-
dering van interestkosten, ontvangen op- en afslagen bij 
(her)uitgegeven en ingenomen eigen aandelen en bereken-
de performance fees. Het begrip lopende kostenfactor wordt 
gehanteerd conform de richtlijnen van de European 
Securities and Markets Authority (ESMA). De lopende 
kostenfactor over het boekjaar wordt berekend conform de 
richtlijnen in Methodology for calculation of the ongoing 
charges figure in the Key lnvestor lnformation Document 
welke is uitgegeven door de ESMA.

Toelichting op het Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kas- 
stromen uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Toelichting
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Optimix America Fund
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Balans Optimix America Fund per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 5.911.386 5.270.174 

Vorderingen

Dividend en interest 12.852 5.642 

Overige vorderingen 18.102 44.761 

30.954 50.403 

Overige activa

Liquide middelen – 502.606 

5.942.340 5.823.183 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 674.255 750.450 

Agioreserve 47.122.055 47.700.368 

Overige reserves (43.362.457) (46.653.535)

Resultaat boekjaar 1.463.862 3.984.717 

5.897.715 5.782.000 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 10.030 – 

Overige schulden en overlopende passiva 34.595 41.183 

44.625 41.183 

5.942.340 5.823.183 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix America Fund over 2019

2019 2018

€ €

Direct resultaat uit beleggingen

Dividendresultaat 239.991 1.220.894 

239.991 1.220.894 

Bruto waardeveranderingen 1.361.484 3.322.617 

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (18.980) (195.423)

Netto waardeveranderingen beleggingen 1.342.504 3.127.194 

Overige resultaten 4.201 165.725 

Som der bedrijfsopbrengsten 1.586.696 4.513.813 

Bedrijfslasten

Interestlasten 993 12.171 

Kosten beheerder 56.758 417.641 

Bewaarloon depotbank 20.122 28.874 

Kosten toezicht 2.344 3.462 

Kosten AIFMD 16.599 15.379 

Kosten publicaties 6.033 5.583 

Bezoldiging commissarissen 5.902 9.119 

Administratiekosten 2.694 19.916 

Accountantskosten 6.430 10.523 

Overige bedrijfskosten 4.959 6.428 

Som der bedrijfslasten 122.834 529.096 

Totaal beleggingsresultaat 1.463.862 3.984.717 

Winst (verlies) per aandeel,  
exclusief dividend* 5,17 1,86

 
* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 1.463.862 3.984.717 

AF: waardeveranderingen (1.342.504) (3.127.194)

121.358 857.523 

Aan- & verkopen

Aankopen (4.459.678) (16.182.671)

Verkopen 5.114.430 68.067.136 

654.752 51.884.465 

Overige gerealiseerde resultaten 46.540 (440.503)

Gerealiseerd valutatermijncontracten – (216.824)

Gerealiseerd futures 19.128 (130.555)

Gerealiseerd overige valutaresultaten 27.412 (93.124)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 19.449 179.930 

Mutatie schulden 3.442 (344.821)

22.891 (164.891)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 845.541 52.136.594 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 364.568 3.977.445 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (1.019.076) (55.200.881)

Dividenduitkering (693.639) (410.552)

(1.348.147) (51.633.988)

Toe(af)name liquiditeiten (502.606) 502.606 

Liquiditeiten begin boekjaar 502.606 – 

Liquiditeiten einde boekjaar – 502.606 

Mutatie liquiditeiten (502.606) 502.606 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund   

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 5.270.174 53.586.942

Aankopen 4.459.678 16.182.671

Verkopen (5.114.430) (68.067.136)

Waardeveranderingen 1.295.964 3.567.697

Boekwaarde per 31 december 5.911.386 5.270.174

De effectenportefeuille van Optimix America Fund als volgt naar valuta worden gespecificeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Amerikaanse dollar 5.911.386 5.270.174

5.911.386 5.270.174
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Het verloop van de beleggingen van Optimix America Fund is als volgt:

Boekwaarde 
1 januari 

2019 Aankopen Verkopen Expiratie

Waarde-
verande-

ringen

Boekwaarde 
per 31 de-

cember 2019

€ € € € € €

Aandelen 5.262.314 4.459.678 (5.114.430) – 1.303.824 5.911.386

Futures 7.860 – – (19.128) 11.268 –

Valuta – – – (27.412) 27.412 –

5.270.174 4.459.678 (5.114.430) (46.540) 1.342.504 5.911.386

Boekwaarde 
1 januari 

2018 Aankopen Verkopen Expiratie

Waarde-
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 31 de-

cember 2018

€ € € € € €

Aandelen 53.487.085 16.182.670 (68.067.136) – 3.659.695 5.262.314

Opties (22.944) 1 – – 22.943 –

Futures – – – 130.555 (122.695) 7.860

Valutatermijncontracten 122.801 – – 216.824 (339.625) –

Valuta – – – 93.124 (93.124) –

53.586.942 16.182.671 (68.067.136) 440.503 3.127.194 5.270.174

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund   

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen  5.911.151  5.269.943 

Overig  235  231 

Boekwaarde per 31 december  5.911.386  5.270.174 
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De effectenportefeuille van Optimix America 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Cyclische Consumentengoederen

Commercial Serv. Select Sector SPDR  4.000 USD  53,63  191.109 

Consumer Discretionary Select ETF  1.500 USD  125,42  167.599 

Delta Air Lines Inc  1.300 USD  58,48  67.727 

Ford Motor  8.216 USD  9,30  68.070 

General Motors  1.800 USD  36,60  58.690 

Leggett & Platt Inc  1.573 USD  50,83  71.230 

McDonalds  400 USD  197,61  70.418 

Robert Half Intl.  1.200 USD  63,15  67.510 

Snap-On INC  462 USD  169,40  69.722 

 832.075 

Energie

ChevronTexaco  592 USD  120,51  63.556 

Energy Select Sector SPDR  3.000 USD  60,04  160.463 

Exxon Mobil  901 USD  69,78  56.010 

Consolidated Edison Inc  869 USD  90,47  70.039 

 350.068 

Financieel

Aflac  1.474 USD  52,90  69.465 

Chubb Ltd  541 USD  155,66  75.022 

Financial Select Sector SPDR  20.000 USD  30,78  548.419 

Franklin Resources Inc.  2.229 USD  25,98  51.590 

People's United Financial Inc  4.081 USD  16,90  61.442 

T Rowe Price Group Inc  727 USD  121,84  78.911 

Western Union Co.  3.957 USD  26,78  94.404 

 979.253 

Grondstoffen

3M  350 USD  176,42  55.009 

Nucor Corp  1.191 USD  56,28  59.715 

 114.724 

Effectenportefeuille Optimix America Fund per 31 december 2019
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De effectenportefeuille van Optimix America 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Industrie- en kapitaalgoederen

Acuity Brands Inc.  520 USD  138,00  63.929 

Caterpillar Inc  558 USD  147,68  73.412 

Cummins Inc.  467 USD  178,96  74.454 

Emerson Electric  1.063 USD  76,26  72.218 

Expeditors Intl. Wash Inc.  963 USD  78,02  66.934 

General Dynamics  389 USD  176,35  61.114 

Honeywell  511 USD  177,00  80.576 

Illinois Tool Works  429 USD  179,63  68.652 

Lockheed Martin Corp  244 USD  389,38  84.640 

Paccar Inc.  1.071 USD  79,10  75.471 

Raytheon Company  410 USD  219,74  80.261 

United Technologies  575 USD  149,76  76.715 

 878.376 

Informatie technologie

Cisco Sys  1.500 USD  47,96  64.089 

Cognizant Tech Solutions-A  1.104 USD  62,02  60.998 

F5 Networks Inc  445 USD  139,65  55.362 

Sequiam  2.031.413 USD  0,00  235 

Technology Select Sector SPDR  9.300 USD  91,67  759.493 

 940.177 

Niet-cyclische consumentengoederen

Altria Group Inc  1.500 USD  49,91  66.695 

Archer-Daniels-Midland Co  1.712 USD  46,35  70.692 

Coca Cola  1.584 USD  55,35  78.106 

Colgate Palmolive  1.096 USD  68,84  67.215 

Kimberly-Clark  621 USD  137,55  76.097 

Pepsi Cola  623 USD  136,67  75.853 

Procter & Gamble  731 USD  124,90  81.338 

Target Corp  995 USD  128,21  113.647 

Wal Mart  739 USD  118,84  78.239 

Walgreens Boots Alliance Inc  1.117 USD  58,96  58.671 

 766.553 
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De effectenportefeuille van Optimix America 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Pharma / Biotech / Gezondheidszorg

Abbott Laboratories  851 USD  86,86  65.851 

Amgen  411 USD  241,07  88.267 

Biogen Idec Inc  241 USD  296,73  63.708 

Bristol Myers Squibb  600 USD  64,19  34.311 

Cardinal Health Inc  1.421 USD  50,58  64.030 

Gilead Sciences  1.090 USD  64,98  63.099 

Health Care Select Sector SPDR Fund  1.500 USD  101,86  136.116 

Medtronic  784 USD  113,45  79.238 

Merck  800 USD  90,95  64.820 

Regeneron Pharmac.  250 USD  375,48  83.626 

 743.066 

Telecommunicatie

AT&T  3.155 USD  39,08  109.842 

Expedia  700 USD  108,14  67.437 

Fox Corp - Class B  2.000 USD  36,40  64.855 

Omnicom Group  900 USD  81,02  64.960 

 307.094 

Totaal  5.911.386 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix America Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (379.651) 1.259.654 (414.104) 837.925 1.303.824

Futures (7.860) – (18.839) 37.967 11.268

Valuta – – (21.893) 49.305 27.412 

(387.511) 1.259.654 (454.836) 925.197 1.342.504 
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De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix America Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (6.985.072) 1.163.067 (3.930.957) 13.412.657 3.659.695

Opties (230.102) – – 253.045 22.943

(7.215.174) 1.163.067 (3.930.957) 13.665.702 3.682.638

Futures – 7.860 (236.450) 105.895 (122.695)

Valutatermijncontracten (122.801) – (566.049) 349.225 (339.625)

Valuta – – (1.084.469) 991.345 (93.124)

(7.337.975) 1.170.927 (5.817.925) 15.112.167 3.127.194

(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  10.000.000  25.000.000,00  10.000.000  25.000.000,00 

Geplaatst en gestort kapitaal  8.469.581  21.173.952,50  8.469.581  21.173.952,50 

Ingekocht kapitaal  8.199.879  20.499.697,50  8.169.401  20.423.502,50 
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De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 750.450 6.668.340

(Her)plaatsing eigen aandelen 44.978 492.650

Inkoop eigen aandelen (121.173) (6.410.540)

Boekwaarde per 31 december 674.255 750.450

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 47.700.368  93.005.914

(Her)plaatsing eigen aandelen 319.590  3.484.795

Inkoop eigen aandelen (897.903)  (48.790.341)

Boekwaarde per 31 december 47.122.055  47.700.368

Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix America Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

€ €

Balans per 1 januari (46.653.535) (45.427.929)

Resultaat vorig boekjaar 3.984.717 (815.054)

Dividenduitkering (693.639) (410.552)

Boekwaarde per 31 december (43.362.457) (46.653.535)
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Overige informatie

Optimix America Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 269.702 300.180

Intrinsieke waarde  € 5.897.715  € 5.782.000

Intrinsieke waarde  per aandeel  € 21,87  € 19,26

Beurskoers per aandeel  € 21,94  € 19,32

Optimix America Fund
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Optimix Wereld Aandelen Fonds
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Balans Optimix Wereld Aandelen Fonds per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 92.255.996 36.037.342 

Vorderingen

Dividend en interest 170.420 38.488 

Overige vorderingen 206.029 100.870 

376.449 139.358 

Overige activa

Liquide middelen 223.112 16.624 

92.855.557 36.193.324 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 5.677.392 2.723.607 

Agioreserve 54.053.734 11.631.231 

Overige reserves 21.175.550 25.390.046 

Resultaat boekjaar 11.845.923 (3.607.844)

92.752.599 36.137.040 

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 102.958 56.284 

102.958 56.284 

92.855.557 36.193.324 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix Wereld Aandelen Fonds  
over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 1.654.169 1.068.310 

1.654.169 1.068.310 

Bruto waardeveranderingen 10.865.226 (4.175.437)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (223.712) (80.422)

Netto waardeveranderingen beleggingen 10.641.514 (4.255.859)

Overige resultaten 221.364 47.537 

Som der bedrijfsopbrengsten 12.517.047 (3.140.012)

Bedrijfslasten

Interestlasten 6.012 8.448 

Kosten beheerder 547.931 368.447 

Bewaarloon depotbank 26.462 20.396 

Kosten toezicht 4.750 3.385 

Kosten AIFMD 16.010 17.066 

Kosten publicaties 10.580 7.064 

Bezoldiging commissarissen 11.961 8.810 

Administratiekosten 25.799 18.391 

Accountantskosten 13.031 9.948 

Overige bedrijfskosten 8.588 5.877 

Som der bedrijfslasten 671.124 467.832 

Totaal beleggingsresultaat 11.845.923 (3.607.844)

Winst (verlies) per aandeel, exclusief dividend* 8,15 (3,48)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 11.845.923 (3.607.844)

AF: waardeveranderingen (10.641.514) 4.255.859 

1.204.409 648.015 

Aan- & verkopen

Aankopen (73.144.515) (21.843.728)

Verkopen 27.579.742 17.020.348 

(45.564.773) (4.823.380)

Overige gerealiseerde resultaten (12.367) 2.078 

Gerealiseerd overige valutaresultaten (12.367) 2.078 

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen (237.091) 23.333 

Mutatie schulden 46.674 (24.431)

(190.417) (1.098)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (44.563.148) (4.174.385)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 59.965.032 9.559.960 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (14.588.744) (6.300.615)

Dividenduitkering (606.652) (207.703)

44.769.636 3.051.642 

Toe(af)name liquiditeiten 206.488 (1.122.743)

Liquiditeiten begin boekjaar 16.624 1.139.367 

Liquiditeiten einde boekjaar 223.112 16.624 

Mutatie liquiditeiten 206.488 (1.122.743)
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelen Fonds

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 36.037.342 35.471.899

Aankopen 73.144.515 21.843.728

Verkopen (27.579.742) (17.020.348)

Waardeveranderingen 10.653.881 (4.257.937)

Boekwaarde per 31 december 92.255.996 36.037.342

De effectenportefeuille van Optimix Wereld Aandelen Fonds kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Amerikaanse dollar 49.860.165 17.233.313

Australian dollar – 837.175

Canadese dollar – 396.913

Engelse pond 6.979.776 2.254.181

Euro 16.753.796 7.354.541

Hongkong dollar 2.269.322 522.508

Japanse yen 11.250.448 4.671.652

Koreaanse won 2.129.485 1.343.692

Noorse kroon – 411.949

Zweedse kroon 1.427.688 –

Zwitserse frank 1.585.316 1.011.418

92.255.996 36.037.342
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Het verloop van de beleggingen van Optimix Wereld Aandelen Fonds is als volgt:

Boekwaarde 
1 januari 2019 Aankopen Verkopen Expiraties

Waarde- 
veranderingen

Boekwaarde per 
31 december

 2019

€ € € € € €

Aandelen 36.037.342 73.144.515 (27.579.742) – 10.653.881 92.255.996

Valuta – – – 12.367 (12.367) –

36.037.342 73.144.515 (27.579.742) 12.367 10.641.514 92.255.996

Boekwaarde 
1 januari 2018 Aankopen Verkopen Expiraties

Waarde- 
veranderingen

Boekwaarde per 
31 december

 2018

€ € € € € €

Aandelen 35.471.899 21.843.728 (17.020.348) – (4.257.937) 36.037.342

Valuta – – – (2.078) 2.078 –

35.471.899 21.843.728 (17.020.348) (2.078) (4.255.859) 36.037.342

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelen Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen  92.255.996  36.037.342 

Boekwaarde per 31 december  92.255.996  36.037.342 

Optimix Wereld Aandelen Fonds
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Effectenportefeuille Optimix Wereld Aandelen Fonds per  
31 december 2019

De effectenportefeuille van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds per 31 december 2019 kan als 
volgt naar sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Beursgenoteerde Aandelenfondsen

Lyxor ETF DJ STX Hlth Care  4.000 EUR  108,59  434.360 

Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas  15.000 EUR  44,83  672.390 

SPDR MSCI Europe Financials  17.250 EUR  56,93  982.043 

SPDR MSCI Europe Materials UCI  5.000 EUR  211,85  1.059.250 

Lyxor ETF Bank  52.500 EUR  19,00  997.500 

Lyxor ETF Euro Stoxx Banks  6.500 EUR  90,61  588.965 

Consumer Staples Select Sector  65.000 USD  62,98  3.646.949 

Energy Select Sector SPDR  31.000 USD  60,04  1.658.120 

Financial Select Sector SPDR  230.000 USD  30,78  6.306.815 

Health Care Select Sector SPDR  15.000 USD  101,86  1.361.158 

KBW Bank ETF SPDR  19.000 USD  47,29  800.454 

SPDR S&P 500 ETF Trust  45.650 USD  321,86  13.089.451 

 31.597.455 

Australië

BHP Group Plc  32.888 GBP  17,77  689.625 

Rio Tinto  13.252 GBP  45,03  704.240 

 1.393.865 

België

UCB  9.756 EUR  70,90  691.700 

China

China Mobile  100.121 HKD  65,50  749.794 

Cnooc Ltd  526.190 HKD  12,96  779.692 

 1.529.486 

Duitsland

Daimler AG  13.987 EUR  49,37  690.538 

Henkel -pref-  7.758 EUR  92,20  715.288 

 1.405.826 

Finland

UPM-Kymmene  23.003 EUR  30,91  711.023 
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De effectenportefeuille van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds per 31 december 2019 kan als 
volgt naar sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Frankrijk

Alstom  16.854 EUR  42,23  711.744 

Arkema  7.424 EUR  94,70  703.053 

Peugeot  32.560 EUR  21,30  693.528 

Publicis Groupe  17.709 EUR  40,36  714.735 

Sanofi SA  7.854 EUR  89,62  703.875 

Thales SA  7.928 EUR  92,52  733.499 

Total  14.698 EUR  49,20  723.142 

 4.983.576 

Hong Kong

CK Asset Holdings Ltd.  115.037 HKD  56,25  739.836 

Italië

ENI Spa  51.918 EUR  13,85  718.857 

Japan

Bridgestone Corp  20.300 JPY  4.070,00  677.290 

Central Japan Railway Co.  3.900 JPY  22.000,00  703.350 

Daito Trust Construct Co. Ltd.  6.400 JPY  13.480,00  707.219 

Japan Airlines  25.600 JPY  3.397,00  712.885 

Kajima Corporation  58.600 JPY  1.458,00  700.389 

KDDI Corp  26.891 JPY  3.253,00  717.092 

Koito Manufacturing Co ltd  15.800 JPY  5.100,00  660.558 

NTT  31.032 JPY  2.757,00  701.343 

NTT DoCoMo Inc  28.700 JPY  3.038,00  714.749 

Secom  8.800 JPY  9.777,00  705.297 

Seven & I Holdings Co.  21.300 JPY  4.003,00  698.955 

Shin-Etsu Chemical  7.100 JPY  12.060,00  701.923 

Shionogi & Co. Ltd  13.500 JPY  6.767,00  748.883 

Sony  11.600 JPY  7.401,00  703.773 

Subaru Corp.  30.800 JPY  2.713,50  685.117 

Taisei Corp  19.100 JPY  4.545,00  711.625 

 11.250.448 
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De effectenportefeuille van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds per 31 december 2019 kan als 
volgt naar sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Oostenrijk

OMV AG  14.153 EUR  50,08  708.782 

Spanje

Enagas  31.611 EUR  22,74  718.834 

Red Electrica Corporacion SA  40.266 EUR  17,93  721.768 

 1.440.602 

Verenigd Koninkrijk

British American Tobacco Ltd  18.622 GBP  32,32  710.179 

Fiat Chrysler Automobiles  52.841 EUR  13,19  697.184 

Imperial Brands PLC  33.100 GBP  18,69  730.087 

International Consolidated Air  92.752 GBP  6,23  682.460 

Persimmon PLC  21.007 GBP  26,95  668.128 

SSE PLC  40.856 GBP  14,39  693.590 

Tate & Lyle Plc  78.750 GBP  7,60  706.506 

Taylor Wimpey Plc.  296.578 GBP  1,93  676.913 

Unilever shs  12.917 EUR  51,23  661.738 

WPP  57.050 GBP  10,67  718.048 

 6.944.833 

Verenigde Staten

3M  4.685 USD  176,42  736.328 

Amgen  3.349 USD  241,07  719.237 

Apple Computer  3.700 USD  293,65  967.933 

Archer-Daniels-Midland Co  17.495 USD  46,35  722.399 

AT&T  20.667 USD  39,08  719.525 

Biogen Idec Inc  2.671 USD  296,73  706.072 

Cardinal Health Inc  14.736 USD  50,58  664.006 

Caterpillar Inc  5.433 USD  147,68  714.784 

ChevronTexaco  6.703 USD  120,51  719.625 

Cisco Sys  17.501 USD  47,96  747.749 

Coca Cola  14.531 USD  55,35  716.517 

Consolidated Edison Inc  9.003 USD  90,47  725.614 
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De effectenportefeuille van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds per 31 december 2019 kan als 
volgt naar sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Cummins Inc.  4.345 USD  178,96  692.723 

Delta Air Lines Inc  13.975 USD  58,48  728.069 

Exxon Mobil  11.422 USD  69,78  710.046 

Fox Corp - Class B  22.108 USD  36,40  716.910 

Franklin Resources Inc.  30.425 USD  25,98  704.180 

General Motors  22.239 USD  36,60  725.120 

McDonalds  4.011 USD  197,61  706.115 

Medtronic  6.965 USD  113,45  703.946 

Nucor Corp  14.039 USD  56,28  703.889 

Omnicom Group  9.664 USD  81,02  697.530 

Paccar Inc.  9.667 USD  79,10  681.211 

People's United Financial Inc  47.491 USD  16,90  715.009 

Pepsi Cola  5.733 USD  136,67  698.021 

Procter & Gamble  6.303 USD  124,90  701.332 

Raytheon Company  3.647 USD  219,74  713.935 

Robert Half Intl.  12.862 USD  63,15  723.595 

United Technologies  5.304 USD  149,76  707.641 

Wal Mart  6.574 USD  118,84  695.995 

Walgreens Boots Alliance Inc  13.661 USD  58,96  717.552 

Western Union Co.  29.115 USD  26,78  694.610 

 22.997.218 

Zuid Korea

Hyundai Mobis  3.561 KRW  256.000,00  702.261 

KT&G Corp.  9.663 KRW  93.800,00  698.235 

Samsung Electronics Co. Ltd  16.959 KRW  55.800,00  728.989 

 2.129.485 

Zweden

SKF  37.809 SEK  189,40  681.499 

Volvo -B shs-  49.973 SEK  156,90  746.189 

 1.427.688 

Optimix Wereld Aandelen Fonds
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De effectenportefeuille van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds per 31 december 2019 kan als 
volgt naar sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Zwitserland

Nestle Reg.  7.444 CHF  104,78  717.555 

Roche Holding Gen.  3.004 CHF  314,00  867.761 

 1.585.316 

Totaal  92.255.996 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix Wereld Aandelen Fonds is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd

Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (1.462.720) 10.883.493 (2.219.835) 3.452.943 10.653.881

Valuta – – (76.043) 63.676 (12.367)

(1.462.720) 10.883.493 (2.295.878) 3.516.619 10.641.514 

 
De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix Wereld Aandelen Fonds is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd

Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (5.354.214) 934.054 (1.527.886) 1.690.109 (4.257.937)

(5.354.214) 934.054 (1.527.886) 1.690.109 (4.257.937)

Valuta – – (1.281) 3.359 2.078

(5.354.214) 934.054 (1.529.167) 1.693.468 (4.255.859)
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(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelen Fonds 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  4.000.000  10.000.000,00  4.000.000  10.000.000,00 

Geplaatst en gestort kapitaal  2.617.357  6.543.392,50  2.617.357  6.543.392,50 

Ingekocht kapitaal 346.400 866.000,50  1.527.914  3.819.785,50 

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelen Fonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.723.607 2.490.539

(Her)plaatsing eigen aandelen 3.926.985 655.003

Inkoop eigen aandelen (973.200) (421.935)

Boekwaarde per 31 december 5.677.392 2.723.607

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelen Fonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 11.631.231  8.604.954

(Her)plaatsing eigen aandelen 56.038.047  8.904.957 

Inkoop eigen aandelen (13.615.544)  (5.878.680)

Boekwaarde per 31 december 54.053.734  11.631.231
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Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix Wereld Aandelenfonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari 25.390.046  23.404.879 

Resultaat vorige boekjaar (3.607.844)  2.192.870 

Dividenduitkering (606.652)  (207.703)

Boekwaarde per 31 december 21.175.550  25.390.046

Overige informatie

Optimix Wereld Aandelen Fonds

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 2.270.957  1.089.443 

Intrinsieke waarde  €  92.752.599  €  36.137.040 

Intrinsieke waarde  per aandeel   € 40,84   € 33,17 

Beurskoers per aandeel  € 40,70   €  32,84 
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Optimix Income Fund



| JAARVERSLAG 2019 |102 Optimix Income Fund

Balans Optimix Income Fund per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 94.131.929 111.579.494 

Vorderingen

Dividend en interest 442.443 529.443 

Overige vorderingen 185.631 166.993 

628.074 696.436 

Overige activa

Liquide middelen 1.948.754 1.847.812 

96.708.757 114.123.742 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 6.813.239 8.242.799 

Agioreserve 90.202.872 109.009.840 

Overige reserves (7.543.345) 3.659.555 

Resultaat boekjaar 7.150.736 (7.080.809)

96.623.502 113.831.385 

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 85.255 292.357 

85.255 292.357 

96.708.757 114.123.742 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix Income Fund over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 988.915 1.139.507 

Rente-inkomsten 1.117.570 1.551.798 

2.106.485 2.691.305 

Bruto waardeveranderingen 5.781.836 (8.857.523)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (62.564) (162.332)

Netto waardeveranderingen beleggingen 5.719.272 (9.019.855)

Overige resultaten 48.907 63.753 

Som der bedrijfsopbrengsten 7.874.664 (6.264.797)

Bedrijfslasten

Interestlasten 25.819 24.964 

Kosten beheerder 501.686 595.753 

Bewaarloon depotbank 49.833 51.802 

Kosten toezicht 7.744 6.669 

Kosten AIFMD 22.346 25.918 

Kosten publicaties 14.250 10.301 

Bezoldiging commissarissen 19.500 17.359 

Administratiekosten 47.050 52.055 

Accountantskosten 21.245 19.604 

Overige bedrijfskosten 14.455 11.587 

Som der bedrijfslasten 723.928 816.012 

Totaal beleggingsresultaat 7.150.736 (7.080.809)

Winst (verlies) per aandeel, exclusief dividend* 2,42 (2,10)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 7.150.736 (7.080.809)

AF: waardeveranderingen (5.719.272) 9.019.855 

1.431.464 1.939.046 

Aan- & verkopen

Aankopen (25.345.430) (71.628.954)

Verkopen 49.674.743 73.753.838 

24.329.313 2.124.884 

Overige gerealiseerde resultaten (1.162.476) (1.736.021)

Gerealiseerd valutatermijncontracten – (1.462.860)

Gerealiseerd futures (1.161.624) (66.414)

Gerealiseerd overige valutaresultaten (852) (206.747)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 68.362 16.559 

Mutatie schulden (207.102) (35.418)

(138.740) (18.859)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 24.459.561 2.309.050 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 7.100.480 22.810.865 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (27.337.008) (18.607.265)

Dividenduitkering (4.122.091) (4.996.220)

(24.358.619) (792.620)

Toe(af)name liquiditeiten 100.942 1.516.430 

Liquiditeiten begin boekjaar 1.847.812 331.382 

Liquiditeiten einde boekjaar 1.948.754 1.847.812 

Mutatie liquiditeiten 100.942 1.516.430 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund
 
(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 111.579.494 120.988.212

Aankopen 25.345.430 71.628.954

Verkopen (49.674.743) (73.753.838)

Waardeveranderingen 6.881.748 (7.283.834)

Boekwaarde per 31 december 94.131.929 111.579.494

De effectenportefeuille van Optimix Income Fund kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Amerikaanse dollar 16.012.661 17.682.570

Canadese dollar – 2.557.971

Euro 72.719.597 84.008.997

Noorse kroon 5.399.671 7.329.956

94.131.929 111.579.494
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Het verloop van de beleggingen van Optimix Income Fund is als volgt:

Boekwaarde 
1 januari 

2019
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
verande-

ringen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2019

€ € € € € €

Aandelen 63.997.843 19.279.143 (34.938.870) – 3.853.323 52.191.439 

Obligaties 47.496.776 6.099.682 (14.735.873) – 2.980.633 41.841.218 

Opties – (33.395) – – 33.395 –

Futures 84.875 – – 1.161.624 (1.147.227) 99.272 

Valuta – – – 852 (852) – 

111.579.494 25.345.430 (49.674.743) 1.162.476 5.719.272 94.131.929 

Boekwaarde 
1 januari 

2018
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2018

€ € € € € €

Aandelen 72.936.199 32.886.972 (38.669.450) – (3.155.878) 63.997.843

Obligaties 47.683.609 38.741.982 (35.084.388) – (3.844.427) 47.496.776

Futures – – – 66.414 18.461 84.875

Valutatermijncontracten 368.404 – – 1.462.860 (1.831.264) –

Valuta – – – 206.747 (206.747) –

120.988.212 71.628.954 (73.753.838) 1.736.021 (9.019.855) 111.579.494

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen 77.016.488  108.028.829 

Prijzen gewaardeerd op een andere geschikte methode * 17.115.441  3.550.665 

Boekwaarde per 31 december  94.131.929  111.579.494 

*  Dit betreft beleggingen die worden gewaardeerd op de meest recente opgave van de vermogensbeheerder. In het geval van TCA Global Master Credit Fund is hierop een 

afslag gehanteerd van 34% als gevolg van ontwikkelingen in 2019 en 2020, zie ook bladzijde 36 en 37.

Optimix Income Fund
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Effectenportefeuille Optimix Income Fund per 31 december 2019

De effectenportefeuille van Optimix Income 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
 categorie worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

 €

Beursgenoteerde Aandelenfondsen

Global X MLP ETF  145.000 USD  7,88  1.017.906 

DJ Stoxx 600 Banks  200.000 EUR  14,36  2.872.400 

Leadenhall Insurance Side Pock  1.982 USD  100,00  176.552 

Alerian MLP ETF  700.000 USD  8,50  5.300.668 

 9.367.526 

Niet-genoteerde Aandelenfondsen

Principal Preferred Securities  140.000 USD  10,63  1.325.791 

Niet-genoteerde obligatiefondsen

BlueBay Financial Capital Bond  50.000 EUR  146,00  7.300.000 

Neuberger Berman Global High Y  300.000 EUR  11,46  3.438.000 

Neuberger Berman Emerging Mark  330.000 EUR  12,75  4.207.500 

PAM Leveraged Loan Fund  15.000  EUR  72,66  1.089.900 

SIM US High Yield Fund  39.805 EUR  105,00  4.179.609 

SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Durat  34.000 EUR  119,79  4.072.860 

Twelve Insurance Bond Fund  14.000 EUR  155,27  2.173.780 

Vontobel 24 Monument Eur Ass B  20.000 EUR  102,68  2.053.600 

 28.515.249 

Geldmarktfonden

Amundi Money Market Fund  6.500 EUR  997,98  6.486.894 

Staatsobligaties

Nederland 3.5% 07/20  1.500.000 EUR  102,22  1.533.277 

Bk Ned Gemeenten float 02/21  2.000.000 EUR  100,21  2.004.180 

Ned Waterschap Bank Float 04/2  500.000 EUR  100,18  500.895 

Nederland 3.25% 07/21  2.000.000 EUR  105,97  2.119.430 

CCTS float 10/24  2.000.000 EUR  101,57  2.031.390 

Norwegian Government Bd 3% 03/  50.000.000 NOK  106,52  5.399.671 

CCTS 04/15/2025  4.000.000 EUR  100,25  4.010.080 

 17.598.923 
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De effectenportefeuille van Optimix Income 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
 categorie worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

 €

Bedrijfsobligaties

Alibaba Grp 3.125% 11/21  1.500.000 USD  101,85  1.361.058 

Rabobank 5.5% perpetual  2.000.000 EUR  102,52  2.050.420 

Morgan Stanley 5.375% 08/2020  950.000 EUR  103,45  982.737 

Pershing Square 5.5% 07/22  3.000.000 USD  105,88  2.829.648 

Citigroup float 03/23  3.100.000 EUR  100,30  3.109.331 

ASR Nederland 5% perpetual  1.000.000 EUR  116,05  1.160.460 

UBS Group 7% perpetual  2.400.000 USD  114,52  2.448.599 

Rabobank 6.5% perpetual  1.500.000 EUR  127,37  1.910.535 

ING Bank float perpetual  500.000 EUR  86,41  432.045 

ING var 06/49  2.420.000 EUR  85,74  2.074.811 

Aegon float perpetual  1.500.000 EUR  78,69  1.180.380 

Aegon float perpetual  2.000.000 USD  81,56  1.453.167 

AXA SA float okt 49  400.000 EUR  81,71  326.844 

BFCM float perpetual  3.700.000 EUR  78,98  2.922.260 

 24.242.295 

Alternatieve beleggingen

Mint Tower Arbitrage Fund 27.000 EUR  168,01  4.536.270 

TCA Global Master Credit Fund*  1.143 EUR  1.715,00  1.959.709 

 6.495.979 

Overig

EURO FX CURR FUT Mar20  127 USD  781,67  99.272 

Totaal  94.131.929 

*  De waardering van dit fonds is aangepast naar aanleiding van de mededeling van de beheerder dat het fonds in liquidatie verkeert en een door de SEC aangekondigd 

onderzoek (zie ook bladzijde 36 en 37).
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De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix Income Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (906.247) 4.829.375 (991.050) 921.245 3.853.323 

Obligaties (343.070) 3.740.368 (642.723) 226.058 2.980.633 

Opties – – (45) 33.440 33.395 

Futures (106.125) 120.522 (1.254.419) 92.795 (1.147.227)

Valuta – – (42.200) 41.348 (852)

(1.355.442) 8.690.265 (2.930.437) 1.314.886 5.719.272 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix Income Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (4.962.841) 563.317 (622.421) 1.866.067 (3.155.878)

Obligaties (4.949.762) 612.523 (836.120) 1.328.932 (3.844.427)

Futures (21.250) 106.125 (72.514) 6.100 18.461

Valuta termijncontracten (368.404) – (2.355.499) 892.639 (1.831.264)

Valuta – – (3.279.349) 3.072.602 (206.747)

(10.302.257) 1.281.965 (7.165.903) 7.166.340 (9.019.855)
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(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  8.000.000  20.000.000,00  8.000.000  20.000.000,00

Geplaatst en gestort kapitaal  4.000.000  10.000.000,00  4.000.000  10.000.000,00

Ingekocht kapitaal 1.274.704 3.186.761,00  702.880  1.757.201,00

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.242.799 7.988.237

(Her)plaatsing eigen aandelen 499.998 1.513.855

Inkoop eigen aandelen (1.929.558) (1.259.293)

Boekwaarde per 31 december 6.813.239 8.242.799

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 109.009.840  105.060.802

(Her)plaatsing eigen aandelen 6.600.482  21.297.010

Inkoop eigen aandelen (25.407.450)  (17.347.972)

Boekwaarde per 31 december 90.202.872  109.009.840
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Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix Income Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari 3.659.555  4.222.331 

Resultaat vorige boekjaar (7.080.809)  4.433.444 

Dividenduitkering (4.122.091)  (4.996.220)

Boekwaarde per 31 december (7.543.345)  3.659.555

Overige informatie

Optimix Income Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 2.725.296 3.297.120

Intrinsieke waarde   € 96.623.502   € 113.831.385 

Intrinsieke waarde  per aandeel   € 35,45   € 34,52 

Beurskoers per aandeel   € 35,75   € 34,40 

Optimix Income Fund
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Optimix Europe Fund
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Balans Optimix Europe Fund per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 3.233.391 60.917.274 

Vorderingen

Dividend en interest 1.548 43.310 

Overige vorderingen 356.016 361.021 

357.564 404.331 

Overige activa

Liquide middelen – – 

3.590.955 61.321.605 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 67.280 1.412.705 

Agioreserve 61.059.234 118.723.903 

Overige reserves (62.798.764) (47.761.930)

Resultaat boekjaar 4.932.597 (14.282.724)

3.260.347 58.091.954 

Beleggingen – 129.375 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 308.904 1.691.688 

Uit hoofde van effectentransacties – 1.238.499 

Overige schulden en overlopende passiva 21.704 170.089 

330.608 3.100.276 

3.590.955 61.321.605 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix Europe Fund over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 1.038.205 1.813.350 

1.038.205 1.813.350 

Bruto waardeveranderingen 4.546.472 (13.995.869)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (412.485) (1.156.313)

Netto waardeveranderingen beleggingen 4.133.987 (15.152.182)

Overige resultaten 180.851 119.931 

Som der bedrijfsopbrengsten 5.353.043 (13.218.901)

Bedrijfslasten

Interestlasten 35.392 105.990 

Kosten beheerder 283.644 766.814 

Bewaarloon depotbank 31.203 82.178 

Kosten toezicht 3.888 5.038 

Kosten AIFMD 16.599 22.192 

Kosten publicaties 8.026 9.166 

Bezoldiging commissarissen 9.791 13.081 

Administratiekosten 13.319 36.036 

Accountantskosten 10.667 14.703 

Overige bedrijfskosten 7.917 8.625 

Som der bedrijfslasten 420.446 1.063.823 

Totaal beleggingsresultaat 4.932.597 (14.282.724)

Winst (verlies) per aandeel, exclusief dividend* 17,22 (21,07)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 4.932.597 (14.282.724)

AF: waardeveranderingen (4.133.987) 15.152.182 

798.610 869.458 

Aan- & verkopen

Aankopen (55.375.834) (187.299.932)

Verkopen 119.242.991 194.748.274 

63.867.157 7.448.342 

Overige gerealiseerde resultaten (2.178.662) (709.609)

Gerealiseerd futures (2.179.089) (705.516)

Gerealiseerd overige valutaresultaten 427 (4.093)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 46.767 362.470 

Mutatie schulden (2.769.668) 2.266.357 

(2.722.901) 2.628.827 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 59.764.204 10.237.018 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 472.629 7.722.916 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (59.482.723) (32.462.144)

Dividenduitkering (754.110) (155.828)

(59.764.204) (24.895.056)

Toe(af)name liquiditeiten – (14.658.038)

Liquiditeiten begin boekjaar – 14.658.038 

Liquiditeiten einde boekjaar – – 

Mutatie liquiditeiten – (14.658.038)
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 60.787.899 82.678.814

Aankopen 55.375.834 187.299.932

Verkopen (119.242.991) (194.748.274)

Waardeveranderingen 6.312.649 (14.442.573)

Boekwaarde per 31 december 3.233.391 60.787.899

De effectenportefeuille van Optimix Europe Fund kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Deense kroon 45.844 286.224

Engelse pond 810.829 15.962.711

Euro 2.157.091 40.266.410

Noorse kroon 26.308 1.761.762

Zweedse kroon 43.259 1.050.051

Zwitserse frank 150.060 1.460.741

3.233.391 60.787.899
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Het verloop van de beleggingen van Optimix Europe Fund is als volgt:

Boekwaarde 
1 januari 

2019
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2019

€ € € € € €

Aandelen 60.917.274 55.375.834 (119.242.991) – 6.183.274 3.233.391 

Futures (129.375) – – 2.179.089 (2.049.714) – 

Valuta – – – (427) 427 – 

60.787.899 55.375.834 (119.242.991) 2.178.662 4.133.987 3.233.391 

Boekwaarde 
1 januari 

2018
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2018

€ € € € € €

Aandelen 82.639.304 187.299.932 (194.748.274) – (14.273.688) 60.917.274

Futures 39.510 – – 705.516 (874.401) (129.375)

Valuta – – – 4.093 (4.093) –

82.678.814 187.299.932 (194.748.274) 709.609 (15.152.182) 60.787.899

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen  3.233.391  60.917.274 

Boekwaarde per 31 december  3.233.391  60.917.274 

Optimix Europe Fund
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Effectenportefeuille Optimix Europe Fund per 31 december 2019

De effectenportefeuille van Optimix Europe 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

€

Beursgenoteerde Beleggingsfondsen

Lyxor ETF DJ ST Insurance  4.300 EUR  43,82  188.413 

Lyxor ETF DJ STX Hlth Care  2.300 EUR  108,59  249.757 

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Foo  855 EUR  90,21  77.125 

Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas  2.000 EUR  44,83  89.652 

Lyxor ETF STX Eur 600 Utilitie  800 EUR  51,72  41.374 

Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 6  2.900 EUR  35,11  101.828 

Lyxor ETF Bank  17.000 EUR  19,00  323.000 

 1.071.149 

Australië

BHP Group Plc  2.543 GBP  17,77  53.324 

Rio Tinto  1.047 GBP  45,03  55.640 

 108.964 

België

Colruyt SA  717 EUR  46,48  33.326 

Groupe Bruxelles Lambert  459 EUR  93,96  43.128 

UCB  466 EUR  70,90  33.039 

 109.493 

Denemarken

Novo Nordisk A/S-B  886 DKK  386,65  45.844 

Duitsland

Daimler AG  801 EUR  49,37  39.545 

Fresenius SE & Co KGaA  810 EUR  50,18  40.646 

Henkel -pref-  604 EUR  92,20  55.689 

Siemens  350 EUR  116,54  40.789 

Siltronic AG  300 EUR  89,72  26.916 

Software AG  1.098 EUR  31,10  34.148 

 237.733 
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De effectenportefeuille van Optimix Europe 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

€

Finland

Nokia OYJ  4.078 EUR  3,30  13.441 

UPM-Kymmene  1.741 EUR  30,91  53.814 

 67.255 

Frankrijk

Alstom  1.224 EUR  42,23  51.690 

Arkema  426 EUR  94,70  40.342 

Dassault Aviation SA  30 EUR  1.170,00  35.100 

Dassault Systemes  163 EUR  146,55  23.888 

L'Oreal  172 EUR  264,00  45.408 

Peugeot  1.800 EUR  21,30  38.340 

Sanofi SA  506 EUR  89,62  45.348 

Total  1.080 EUR  49,20  53.136 

 333.252 

Italië

ENI Spa  2.787 EUR  13,85  38.589 

Mexico

Fresnillo Plc  2.447 GBP  6,40  18.488 

Nederland

Signify NV  1.202 EUR  27,86  33.488 

Noorwegen

NEL ASA  30.000 NOK  8,65  26.308 

Oostenrijk

OMV AG  776 EUR  50,08  38.862 

Peru

Hochschild Mining PLC  12.234 GBP  1,83  26.421 
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De effectenportefeuille van Optimix Europe 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

€

Spanje

Enagas  1.544 EUR  22,74  35.111 

Gamesa Corporacion techn. SA  2.179 EUR  15,64  34.069 

Red Electrica Corporacion SA  2.065 EUR  17,93  37.015 

 106.195 

Verenigd Koninkrijk

Associated British Foods PLC  1.472 GBP  25,98  45.132 

Bae Systems  5.600 GBP  5,65  37.327 

Berkeley Group Holdings  1.008 GBP  48,59  57.802 

British American Tobacco Ltd  1.076 GBP  32,32  41.035 

Diageo  1.100 GBP  32,01  41.548 

Dialog Semiconductor  677 EUR  45,11  30.539 

Hays Plc  23.577 GBP  1,82  50.529 

Imperial Brands PLC  1.267 GBP  18,69  27.946 

International Consolidated Air  6.002 GBP  6,23  44.162 

ITV Plc.  27.810 GBP  1,51  49.558 

Johnson Matthey  1.065 GBP  29,96  37.656 

Micro Focus International PLC  1.490 GBP  10,64  18.706 

Monstermob Group Plc  803.000 GBP  –    –   

Persimmon PLC  1.627 GBP  26,95  51.747 

Prudential  2.118 GBP  14,49  36.219 

SSE PLC  2.772 GBP  14,39  47.059 

Unilever shs  809 EUR  51,23  41.445 

WPP  2.900 GBP  10,67  36.500 

 694.910 

Verenigde Staten

SAP  408 EUR  120,32  49.091 

Zuid Afrika

Anglo American  1.327 GBP  21,73  34.030 
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De effectenportefeuille van Optimix Europe 
Fund per 31 december 2019 kan als volgt naar 
land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

 2019

Waarde per
31 december 

2019

€

Zweden

SKF  2.400 SEK  189,40  43.259 

Zwitserland

ABB  1.500 CHF  23,37  32.249 

Nestle Reg.  476 CHF  104,78  45.883 

Roche Holding Gen.  249 CHF  314,00  71.928 

 150.060 

Totaal  3.233.391 

 
De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix Europe Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (716.443) 9.775.180 (8.778.435) 5.902.972 6.183.274 

Futures – 129.375 (2.228.369) 49.280 (2.049.714)

Valuta – – (4.023) 4.450 427 

(716.443) 9.904.555 (11.010.827) 5.956.702 4.133.987 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix Europe Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (15.896.927) 1.763.911 (9.104.342) 8.963.670 (14.273.688)

Futures (291.355) 122.470 (5.066.649) 4.361.133 (874.401)

Valuta – – (5.979) 1.886 (4.093)

(16.188.282) 1.886.381 (14.176.970) 13.326.689 (15.152.182)
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(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  5.000.000  12.500.000  5.000.000  12.500.000

Geplaatst en gestort kapitaal  1.000.000  2.500.000  1.000.000  2.500.000 

Ingekocht kapitaal 973.088 2.432.720  434.918  1.087.295

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.412.705 1.929.670

(Her)plaatsing eigen aandelen 10.915 155.623

Inkoop eigen aandelen (1.356.340) (672.588)

Boekwaarde per 31 december 67.280 1.412.705

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 118.723.903  142.946.166

(Her)plaatsing eigen aandelen 461.714  7.567.293

Inkoop eigen aandelen (58.126.383)  (31.789.556) 

Boekwaarde per 31 december 61.059.234  118.723.903 
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Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix Europe Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari (47.761.930)  (56.516.287)

Resultaat vorige boekjaar (14.282.724)  8.910.185 

Dividenduitkering (754.110)  (155.828)

Boekwaarde per 31 december (62.798.764)  (47.761.930)

Overige informatie

Optimix Europe Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 26.912  565.082 

Intrinsieke waarde   € 3.260.317   € 58.017.934 

Intrinsieke waarde  per aandeel   € 121,15   € 102,67 

Beurskoers per aandeel   € 121,15   € 101,76 
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Optimix Mix Fund
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Balans Optimix Mix Fund per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 102.935.993 109.009.066 

Vorderingen

Dividend en interest 111.387 189.952 

Overige vorderingen 69.893 201.271 

181.280 391.223 

Overige activa

Liquide middelen 10.156.279 9.214.789 

113.273.552 118.615.078 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 8.747.009 10.068.251 

Agioreserve 129.935.903 145.049.366 

Overige reserves (38.245.857) (29.903.554)

Resultaat boekjaar 11.870.348 (6.700.486)

112.307.403 118.513.577 

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 966.149 101.501 

966.149 101.501 

113.273.552 118.615.078 

(vóór resultaatverdeling)



127127| JAARVERSLAG 2019 |Optimix Mix Fund

Winst- en verliesrekening Optimix Mix Fund over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 784.478 1.203.859 

Rente-inkomsten 472.957 597.677 

1.257.435 1.801.536 

Bruto waardeveranderingen 12.721.987 (7.139.231)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (223.572) (247.086)

Netto waardeveranderingen beleggingen 12.498.415 (7.386.317)

Overige resultaten 54.333 59.045 

Som der bedrijfsopbrengsten 13.810.183 (5.525.736)

Bedrijfslasten

Interestlasten 91.616 61.460 

Kosten beheerder 1.655.145 906.215 

Bewaarloon depotbank 39.580 48.220 

Kosten toezicht 7.958 6.920 

Kosten AIFMD 21.288 36.366 

Kosten publicaties 14.502 10.570 

Bezoldiging commissarissen 20.038 18.011 

Administratiekosten 52.997 54.633 

Accountantskosten 21.831 20.338 

Overige bedrijfskosten 14.880 12.017 

Som der bedrijfslasten 1.939.835 1.174.750 

Totaal beleggingsresultaat 11.870.348 (6.700.486)

Winst (verlies) per aandeel,  
exclusief dividend* 3,14 (1,60)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 11.870.348 (6.700.486)

AF: waardeveranderingen (12.498.415) 7.386.317 

(628.067) 685.831 

Aan- & verkopen

Aankopen (68.256.545) (71.886.402)

Verkopen 86.828.247 91.458.642 

18.571.702 19.572.240 

Overige gerealiseerde resultaten (214) 224 

Gerealiseerd overige valutaresultaten (214) 224 

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 209.943 (106.036)

Mutatie schulden 864.648 (99.718)

1.074.591 (205.754)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 19.018.012 20.052.541 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 5.799.549 9.983.017 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (22.234.254) (20.601.485)

Dividenduitkering (1.641.817) (1.906.232)

(18.076.522) (12.524.700)

Toe(af)name liquiditeiten 941.490 7.527.841 

Liquiditeiten begin boekjaar 9.214.789 1.686.948 

Liquiditeiten einde boekjaar 10.156.279 9.214.789 

Mutatie liquiditeiten 941.490 7.527.841 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund
 
(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 109.009.066 135.967.847

Aankopen 68.256.545 71.886.402

Verkopen (86.828.247) (91.458.642)

Waardeveranderingen 12.498.629 (7.386.541)

Boekwaarde per 31 december 102.935.993 109.009.066

De effectenportefeuille van Optimix Mix Fund kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Amerikaanse dollar 16.035.919 26.880.975

Australische dollar – 682.384

Canadese dollar – 388.975

Engelse pond – 1.845.147

Euro 84.634.559 69.504.446

Hongkong dollar – 303.820

Japanse yen 2.265.515 4.354.346

Koreaanse Wong – 1.542.655

Noorse kroon – 2.777.135

Zwitserse frank – 729.183

102.935.993 109.009.066

Ultimo 2019 heeft er een afbouw plaatsgevonden van verschillende valuta’s in Optimix Mix Fund.
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Het verloop van de beleggingen van Optimix Mix Fund is als volgt:

 
Boekwaarde 

1 januari 
2019

 

Aankopen

 

Verkopen

 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2019

€ € € € € €

Aandelen 86.418.616 45.900.276 (66.677.775) – 11.264.515 76.905.632

Obligaties 22.590.450 22.356.269 (20.150.472) – 1.234.114 26.030.361

Valuta – – – 214 (214) –

109.009.066 68.256.545 (86.828.247) 214 12.498.415 102.935.993

 
Boekwaarde 

1 januari 
2018

 

Aankopen

 

Verkopen

 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2018

€ € € € € €

Aandelen 122.102.156 52.003.517 (81.457.563) – (6.229.494) 86.418.616

Obligaties 13.865.691 19.882.885 (10.001.079) – (1.157.047) 22.590.450

Valuta – – – (224) 224 –

135.967.847 71.886.402 (91.458.642) (224) (7.386.317) 109.009.066

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen 97.189.583  108.521.919 

Prijzen gewaardeerd op een andere geschikte methode * 5.746.410  487.147 

Boekwaarde per 31 december  102.935.993  109.009.066 

*  Dit betreft beleggingen die worden gewaardeerd op de meest recente opgave van de vermogensbeheerder. In het geval van TCA Global Master Credit Fund is hierop een 

afslag gehanteerd van 34% als gevolg van ontwikkelingen in 2019 en 2020, zie ook bladzijde 42.

Optimix Mix Fund
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Effectenportefeuille Optimix Mix Fund per 31 december 2019

De effectenportefeuille van Optimix Mix Fund 
per 31 december 2019 kan als volgt naar  
categorie worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Beursgenoteerde Aandelenfondsen

Add Value Fund NV  52.000 EUR  56,97  2.962.440 

iShares Core MSCI World UCITS  67.500 EUR  56,11  3.787.425 

iShares Core S&P 500 UCITS ETF  49.500 EUR  287,81  14.246.595 

Nomura ETF-TOPIX  155.000 JPY  1.783,00  2.265.515 

Powershares Preferred Stock ETF  10.000 USD  25,83  230.111 

SPDR ACWI ETF  108.000 EUR  131,30  14.180.400 

Alerian MLP ETF  50.000 USD  8,50  378.619 

 38.051.105 

Niet-genoteerde Aandelenfondsen

Dimensional Global Core Equity  133.000 EUR  28,65  3.810.450 

Global Opportunities Fund  4.451 EUR  4,47  19.896 

Impact basket – Duurzaamheid & Innovatie  19.500 EUR  104,90  2.045.550 

Impact basket – Schone Aarde  19.500 EUR  103,75  2.023.125 

Fundlogic Alt Emerging Markets Equity  3.600 USD  1.206,22  3.868.501 

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core 
Equity Fund  220.000 EUR  12,98  2.855.600 

 14.623.122 

Beursgenoteerde obligatiefondsen

iShares BG Euro Corp Bond  40.150 EUR  134,22  5.388.933 

Niet-genoteerde obligatiefondsen

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend 
Fund  59.250 EUR  12,75  755.438 

Neuberger Berman Global High Yield Fund  200.000 EUR  11,46  2.292.000 

SIM US High Yield Fund  9.000 EUR  105,00  945.024 

Vontobel 24 Monument Eur Asset backed  26.000 EUR  102,68  2.669.680 

 6.662.142 

Geldmarktfondsen

Amundi Money Market Fund  6.690 EUR  997,98  6.677.001 
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De effectenportefeuille van Optimix Mix Fund 
per 31 december 2019 kan als volgt naar  
categorie worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Obligaties

ASR Nederland 5% perpetual  300.000 EUR  116,05  348.138 

UBS Group 7% perpetual  600.000 USD  114,52  612.150 

Rabobank 6.5% perpetual  500.000 EUR  127,37  636.845 

ING var 06/49  500.000 EUR  85,74  428.680 

Aegon float perpetual  600.000 EUR  78,69  472.152 

BFCM float perpetual  560.000 EUR  78,98  442.288 

Bk Ned Gemeenten float 02/21  500.000 EUR  100,21  501.045 

Nederland 2.25% 07/22  3.950.000 EUR  107,30  4.238.449 

US Treasury 1.75% 11/29  7.250.000 USD  98,48  6.360.906 

Nederland 0.5% 01/40  5.200.000 EUR  103,93  5.404.178 

 19.444.831 

Alternatieve beleggingen

TCA Global Master Credit Fund *  150 EUR  1.715,00  257.250 

Mint Tower Arbitrage Fund  40.555 EUR  168,01  6.813.639 

iShares Physical Gold ETF  172.000 USD  29,78  4.562.405 

Leadenhall Insurance Side Pocket  261 USD  100,00  23.227 

Leadenhall Value Insurance  4.567 EUR  92,15  420.872 

12.077.393

Overig

Duke Funding XI  5.000 EUR  –    –   

Eurodekania  16.057 EUR  –    –   

Sheffield CDO Sub  20.000 USD  –    –   

GSMS Float 07/56  2.000.000 USD  –    –   

Optimix Participaties I BV  3.572 EUR  3,21  11.466 

Monstermob Group Plc  57.286 GBP  –    –   

 11.466 

Totaal  102.935.993 

*  De waardering van dit fonds is aangepast naar aanleiding van de mededeling van de beheerder dat het fonds in liquidatie verkeert en een door de SEC aangekondigd 

onderzoek (zie ook bladzijde 42 onderaan).
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De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix Mix Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (821.243) 11.451.872 (3.445.605) 4.079.491 11.264.515 

Obligaties (528.193) 1.296.313 (459.952) 925.946 1.234.114 

Valuta – – (19.788) 19.574 (214)

(1.349.436) 12.748.185 (3.925.345) 5.025.011 12.498.415 

 
De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix Mix Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (10.758.390) 1.398.025 (3.311.274) 6.442.145 (6.229.494)

Obligaties (1.317.184) 304.854 (188.816) 44.099 (1.157.047)

Valuta  –  – (4.601) 4.825 224

(12.075.574) 1.702.879 (3.504.691) 6.491.069 (7.386.317)

(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  8.000.000 20.000.000  8.000.000 20.000.000 

Geplaatst en gestort kapitaal  4.620.000  11.550.000  4.620.000  11.550.000 

Ingekocht kapitaal 1.121.196 2.802.991  592.700  1.481.749
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De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.068.251 10.926.938

(Her)plaatsing eigen aandelen 468.623 801.748

Inkoop eigen aandelen (1.789.865) (1.660.435)

Boekwaarde per 31 december 8.747.009 10.068.251

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 145.049.366 154.809.147 

(Her)plaatsing eigen aandelen 5.330.926 9.181.269

Inkoop eigen aandelen (20.444.389) (18.941.050) 

Boekwaarde per 31 december 129.935.903 145.049.366

Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix Mix Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari (29.903.554) (33.607.024)

Resultaat vorige boekjaar (6.700.486)  5.609.702 

Dividenduitkering (1.641.817)  (1.906.232)

Boekwaarde per 31 december (38.245.857)  (29.903.554)
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Overige informatie

Optimix Mix Fund
 
(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 3.498.804  4.027.300

Intrinsieke waarde  € 112.307.403  € 118.513.577

Intrinsieke waarde  per aandeel  €  32,10  €  29,43 

Beurskoers per aandeel   € 32,19   € 29,40 
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Optimix Emerging Markets Fund

Optimix Emerging Markets Fund
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Balans Optimix Emerging Markets Fund per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 39.842.221 39.170.353 

Vorderingen

Dividend en interest 74.797 32.735 

Overige vorderingen 343.260 344.663 

418.057 377.398 

Overige activa

Liquide middelen – 9.348.584 

40.260.278 48.896.335 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 1.513.790 2.000.408 

Agioreserve 16.760.460 28.892.233 

Overige reserves 16.046.768 24.843.028 

Resultaat boekjaar 5.718.636 (7.210.078)

40.039.654 48.525.591 

Beleggingen – 266.612 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 166.032 – 

Overige schulden en overlopende passiva 54.592 104.132 

220.624 104.132 

40.260.278 48.896.335 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix Emerging Markets Fund  
over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 1.382.692 1.979.980 

1.382.692 1.979.980 

Bruto waardeveranderingen 5.131.730 (7.988.940)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (309.472) (542.264)

Netto waardeveranderingen beleggingen 4.822.258 (8.531.204)

Overige resultaten 87.880 241.624 

Som der bedrijfsopbrengsten 6.292.830 (6.309.600)

Bedrijfslasten

Interestlasten 21.352 21.025 

Kosten beheerder 410.068 676.438 

Bewaarloon depotbank 65.983 91.462 

Kosten toezicht 4.245 4.911 

Kosten AIFMD 13.699 21.875 

Kosten publicaties 8.762 8.942 

Bezoldiging commissarissen 10.690 12.757 

Administratiekosten 19.335 37.933 

Accountantskosten 11.646 14.352 

Overige bedrijfskosten 8.414 10.783 

Som der bedrijfslasten 574.194 900.478 

Totaal beleggingsresultaat 5.718.636 (7.210.078)

Winst (verlies) per aandeel,  
exclusief dividend* 8,57 (6,78)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 5.718.636 (7.210.078)

AF: waardeveranderingen (4.822.258) 8.531.204 

896.378 1.321.126 

Aan- & verkopen

Aankopen (48.764.112) (67.103.021)

Verkopen 52.530.536 106.585.788 

3.766.424 39.482.767 

Overige gerealiseerde resultaten 117.354 3.827 

Gerealiseerd futures 115.966 4.640 

Gerealiseerd overige valutaresultaten 1.388 (813)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen (40.659) 370.143 

Mutatie schulden 116.492 10.523 

75.833 380.666 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 4.855.989 41.188.386 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 2.937.445 14.514.131 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (15.555.836) (45.959.723)

Dividenduitkering (1.586.182) (781.563)

(14.204.573) (32.227.155)

Toe(af)name liquiditeiten (9.348.584) 8.961.231 

Liquiditeiten begin boekjaar 9.348.584 387.353 

Liquiditeiten einde boekjaar – 9.348.584 

Mutatie liquiditeiten (9.348.584) 8.961.231 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Markets Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 38.903.741 86.921.538 

Aankopen 48.764.112 67.103.021 

Verkopen (52.530.536) (106.585.788)

Waardeveranderingen 4.704.904 (8.535.030)

Boekwaarde per 31 december 39.842.221 38.903.741 

De effectenportefeuille van Optimix Emerging Markets Fund kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Amerikaanse dollar 10.936.971 8.094.056

Euro 2.790.830 2.881.900

Engelse pond – 881.288

Hongkong dollar 8.831.419 8.939.986

Hongaarse forint 446.146 –

Indonesische roepia 1.094.615 499.133

Koreaanse won 5.979.612 7.296.058

Maleisische ringgit 528.575 516.506

Poolse zloty 299.441 1.244.693

Thaise baht 715.579 741.518

Taiwan dollar 5.302.100 5.441.378

Turkse lira 684.730 1.487.804

Zuidafrikaanse rand 2.232.203 879.420

39.842.221 38.903.740



| JAARVERSLAG 2019 |142 

Het verloop van de beleggingen van Optimix Emerging Market Fund is als volgt:

 
Boekwaarde 

1 januari 
2019

Aankopen

 

Verkopen

 

Expiratie
Waarde- 
verande-

ringen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2019

€ € € € € €

Aandelen 39.170.353 48.764.112 (52.530.536) – 4.438.292 39.842.221 

Futures (266.612) – – (115.966) 382.578 – 

Valuta – – – (1.388) 1.388 –

38.903.741 48.764.112 (52.530.536) (117.354) 4.822.258 39.842.221 

 
Boekwaarde 

1 januari 
2018

Aankopen

 

Verkopen

 

Expiratie
Waarde- 

veranderin-
gen

Boekwaarde 
per 

31 december 
2018

€ € € € € €

Aandelen 86.921.538 67.103.021 (106.585.788) – (8.268.418) 39.170.353

Futures – – – (4.640) (261.972) (266.612)

Valuta – – – 813 (813) –

86.921.538 67.103.021 (106.585.788) (3.827) (8.531.203) 38.903.741

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Market Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen 39.842.221  39.170.353 

Boekwaarde per 31 december 38.842.221  39.170.353 

Optimix Emerging Markets Fund



143143| JAARVERSLAG 2019 |Optimix Emerging Markets Fund

Effectenportefeuille Optimix Emerging Markets Fund  
per 31 december 2019

De effectenportefeuille van Optimix Emerging 
Markets Fund per 31 december 2019 kan als 
volgt naar land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Beursgenoteerde Beleggingsfondsen  
(meerdere landen)

Amundi ETF MSCI EM Latin America  170.000 EUR  14,74  2.505.630 

Brazilië

Banco Bradesco -ADR  60.000 USD  8,95  478.396 

Tim Participacoes SA-ADR  15.000 USD  19,11  255.368 

 733.764 

China

Alibaba Group Holding-SP ADR  10.000 USD  212,10  1.889.532 

Anhui Conch Cement Co ltd  60.000 HKD  56,80  389.651 

BAIC Motor Corp. Ltd.  500.000 HKD  4,42  252.678 

Beijing Enetrprises Holdings  70.000 HKD  35,75  286.121 

China Construction Bank-H  910.000 HKD  6,73  700.216 

China Mobile  58.721 HKD  65,50  439.755 

China Oriental Group Co. Ltd.  700.000 HKD  3,23  258.509 

China Overseas Land & Invest  95.000 HKD  30,35  329.654 

China Shenhua Energy Co Ltd  200.000 HKD  16,28  372.272 

China Telecom Corp Ltd-H  800.000 HKD  3,21  293.610 

China Vanke Co Ltd  85.000 HKD  33,25  323.137 

Cnooc Ltd  300.000 HKD  12,96  444.531 

Dali Foods Group Co. Ltd.  430.000 HKD  5,77  283.674 

Guangdong Investment Ltd  150.000 HKD  16,30  279.547 

Hengan Intl Group  38.000 HKD  55,50  241.131 

Huatai Securities Co. Ltd  250.000 HKD  13,78  393.881 

Ind & Comm bk of China  550.000 HKD  6,00  377.302 

iShares MSCI China ETF  25.000 USD  64,09  1.427.394 

KraneShares Bosera MSCI China  28.000 USD  32,62  813.684 

Lenovo Group Ltd  480.000 HKD  5,23  287.024 

Ping An Insurance Group  50.000 HKD  92,10  526.508 
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De effectenportefeuille van Optimix Emerging 
Markets Fund per 31 december 2019 kan als 
volgt naar land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

SINA Corp/China  8.000 USD  39,93  284.579 

Tencent Holdings Ltd  42.000 HKD  375,60  1.803.643 

Tong Ren Tang Technologies Co  300.000 HKD  7,66  262.740 

 12.960.773 

Colombia

Ecopetrol SA-Sponsored ADR  13.000 USD  19,96  231.163 

Griekenland

Hellenic Telecom. org.  20.000 EUR  14,26  285.200 

Hong Kong

China Everbright Intl. LTD  400.000 HKD  6,25  285.835 

Hongarije

Richter Gedeon Nyrt  23.000 HUF  6.415,00  446.146 

India

HDFC Bank Ltd -ADR-  10.000 USD  63,37  564.543 

iShares MSCI India ETF  60.000 USD  35,15  1.878.842 

Wipro Ltd  100.000 USD  3,75  334.076 

 2.777.461 

Indonesië

Tambang Batubara Bukit Asam  1.000.000 IDR  2.660,00  170.698 

Telekomunikasi TKB PT  2.000.000 IDR  3.970,00  509.526 

United Tractors TBK PT  300.000 IDR  21.525,00  414.391 

 1.094.615 

Maleisië

Gamuda BHD  330.000 MYR  3,90  280.295 

Malaysia Airports Holdings BHD  150.000 MYR  7,60  248.280 

 528.575 
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De effectenportefeuille van Optimix Emerging 
Markets Fund per 31 december 2019 kan als 
volgt naar land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Mexico

Coca-Cola Femsa SAB de CV  5.500 USD  60,62  297.025 

Grupo Fin Banorte-SPON ADR  10.000 USD  27,88  248.374 

 545.399 

Polen

Asseco Poland SA  20.000 PLN  63,65  299.441 

Rusland

JSC MMC Norilsk Nickel-ADR  20.000 USD  30,55  544.321 

Magnitogors -SPON GDR REG-  50.000 USD  8,66  385.746 

Novolipetsk Steel PJSC  25.000 USD  23,04  513.140 

PhosAgro OJSC  35.000 USD  12,70  395.991 

Tatneft PJSC  6.000 USD  73,86  394.797 

 2.233.995 

Taiwan

Asustek Computer Inc  40.000 TWD  231,50  275.193 

Catcher Technology Co. Ltd  35.000 TWD  227,00  236.113 

Chicony Electronics Co Ltd  100.000 TWD  89,00  264.494 

Foxconn Technology Co Ltd  120.000 TWD  66,20  236.083 

Hon Hai Precision Industry Co  130.000 TWD  90,80  350.796 

Lite-On technology Corp  150.000 TWD  49,35  219.991 

Micro-Star International Co Lt  100.000 TWD  86,70  257.659 

Pegatron Corp  120.000 TWD  68,40  243.929 

Phison Electronics corp  45.767 TWD  340,50  463.122 

Standard Foods Corp.  140.000 TWD  69,60  289.576 

Taiwan Cement Corp  200.000 TWD  43,70  259.739 

Taiwan Semiconductor  170.000 TWD  331,00  1.672.256 

Vanguard International Semi  100.000 TWD  79,30  235.667 

Zhen Ding Technology Holding L  70.000 TWD  143,00  297.482 

 5.302.100 
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De effectenportefeuille van Optimix Emerging 
Markets Fund per 31 december 2019 kan als 
volgt naar land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Thailand

Bangkok Bank PCL-foreign REG  57.000 THB  160,00  271.242 

PTT Exploration & Production P  120.000 THB  124,50  444.337 

 715.579 

Turkije

TAV Havalimanlari Holding AS  100.000 TRY  29,18  436.826 

Turkcell Iletisim Hizmet AS  120.000 TRY  13,80  247.904 

 684.730 

Zuid Afrika

Kumba Iron Ore Ltd.  10.000 ZAR  417,05  265.696 

Mr Price Group Ltd.  25.000 ZAR  182,50  290.670 

Naspers Ltd N shs  4.000 ZAR  2.290,79  583.771 

Remgro Ltd  20.000 ZAR  195,00  248.463 

The Foschini Group Ltd.  30.000 ZAR  149,49  285.713 

The Spar Group Ltd.  23.000 ZAR  197,51  289.410 

Tiger Brands Ltd  20.000 ZAR  210,71  268.480 

 2.232.203 

Zuid Korea

Daeduck Electronics Co.  30.000 KRW  10.450,00  241.504 

Daelim Industrial Co. Ltd  4.000 KRW  90.500,00  278.866 

Doosan Bobcat Inc  15.000 KRW  34.350,00  396.922 

Hyundai Mobis  2.000 KRW  256.000,00  394.418 

Hyundai Steel Co  10.000 KRW  31.450,00  242.274 

Kangwon Land inc  10.000 KRW  29.600,00  228.023 

KCC Corp  1.300 KRW  233.500,00  233.839 

Korea Zinc Co Ltd  1.229 KRW  425.000,00  402.372 

KT&G Corp.  5.000 KRW  93.800,00  361.293 

LG Chem Ltd  1.000 KRW  317.500,00  244.585 

LG Household & Health Care Ltd  800 KRW  771.000,00  475.151 

Lotte Shopping Co  2.400 KRW  135.500,00  250.517 

LS Corp  7.000 KRW  47.800,00  257.758 
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De effectenportefeuille van Optimix Emerging 
Markets Fund per 31 december 2019 kan als 
volgt naar land worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Nongshim Co. Ltd.  1.200 KRW  240.500,00  222.322 

Samsung Electronics Co. Ltd  30.000 KRW  55.800,00  1.289.562 

Samsung Engineering Co. Ltd  15.000 KRW  19.200,00  221.860 

SK Telekom  1.300 KRW  238.000,00  238.346 

 5.979.612 

Totaal  39.842.221 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2019 van het Optimix Emerging Market Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (837.533) 6.392.152 (5.236.309) 4.119.982 4.438.292 

Futures – 266.612 (200.190) 316.156 382.578 

Valuta – – (69.611) 70.999 1.388 

(837.533) 6.658.764 (5.506.110) 4.507.137 4.822.258 

De verdeling van de waardeveranderingen in het boekjaar 2018 van het Optimix Emerging Market Fund is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (14.522.629) 2.520.988 (10.527.793) 14.261.016 (8.268.418)

Futures (266.612) – (481.219) 485.859 (261.972)

Valuta – – (31.260) 30.447 (813)

(14.789.241) 2.520.988 (11.040.272) 14.777.322 (8.531.203)
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(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Markets Fund 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  4.000.000  10.000.000  4.000.000  10.000.000

Geplaatst en gestort kapitaal  1.350.000  3.375.000  1.350.000  3.375.000 

Ingekocht kapitaal 744.484 1.861.210  549.837  1.374.592 

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Markets Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.000.408 3.177.991

(Her)plaatsing eigen aandelen 116.505 534.185

Inkoop eigen aandelen (603.123) (1.711.768)

Boekwaarde per 31 december 1.513.790 2.000.408

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Markets Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 28.892.233  59.160.242

(Her)plaatsing eigen aandelen 2.820.940  13.979.946 

Inkoop eigen aandelen (14.952.713) (44.247.955) 

Boekwaarde per 31 december 16.760.460  28.892.233 
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Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix Emerging Markets Fund

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari 24.843.028  12.147.411 

Resultaat vorige boekjaar (7.210.078)  13.477.180 

Dividenduitkering (1.586.182)  (781.563)

Boekwaarde per 31 december 16.046.768  24.843.028 

Overige informatie

Optimix Emerging Markets Fund

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 605.516  800.163 

Intrinsieke waarde   € 40.039.654   € 48.525.591 

Intrinsieke waarde  per aandeel   € 66,12   € 60,64 

Beurskoers per aandeel   € 66,36   € 60,31 
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Optimix EuroRente Fonds
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Balans Optimix EuroRente Fonds per 31 december 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa

Beleggingen 61.231.603 57.876.750 

Vorderingen

Dividend en interest 452.961 484.576 

Overige vorderingen – 4.505 

452.961 489.081 

Overige activa

Liquide middelen 5.740.326 –

67.424.890 58.365.831 

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 6.614.489 5.639.144 

Agioreserve 56.484.524 47.506.683 

Overige reserves 3.204.003 6.394.921 

Resultaat boekjaar 1.040.249 (2.104.006)

67.343.265 57.436.742 

Beleggingen – 8.500 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen – 716.679 

Overige schulden en overlopende passiva 81.625 203.910 

81.625 920.589 

67.424.890 58.365.831 

(vóór resultaatverdeling)
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Winst- en verliesrekening Optimix EuroRente Fonds over 2019

2019 2018

€ €

Opbrengsten uit beleggingen

Dividendresultaat 10.523 30.094 

Rente-inkomsten 969.086 1.125.585 

979.609 1.155.679 

Bruto waardeveranderingen 420.262 (2.826.593)

Transactie gerelateerde kosten (incl. belastingen) (30.229) (19.826)

Netto waardeveranderingen beleggingen 390.033 (2.846.419)

Overige resultaten 40.300 14.700 

Som der bedrijfsopbrengsten 1.409.942 (1.676.040)

Bedrijfslasten

Interestlasten 10.607 15.671 

Kosten beheerder 257.147 302.137 

Bewaarloon depotbank 13.524 17.073 

Kosten toezicht 5.071 4.420 

Kosten AIFMD 14.845 17.515 

Kosten publicaties 9.973 8.563 

Bezoldiging commissarissen 12.769 11.513 

Administratiekosten 24.234 28.470 

Accountantskosten 12.886 14.044 

Overige bedrijfskosten 8.637 8.560 

Som der bedrijfslasten 369.693 427.966 

Totaal beleggingsresultaat 1.040.249 (2.104.006)

Winst (verlies) per aandeel,  
exclusief dividend* 0,50 (0,87)

* Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

€ €

Direct beleggingsresultaat

Resultaat 1.040.249 (2.104.006)

AF: waardeveranderingen (390.033) 2.846.419 

650.216 742.413 

Aan- & verkopen

Aankopen (13.912.504) (13.681.255)

Verkopen 10.980.082 17.700.237 

(2.932.422) 4.018.982 

Overige gerealiseerde resultaten (40.898) (26.356)

Gerealiseerd futures (40.898) (26.356)

Mutatie kortlopende activa en passiva

Mutatie vorderingen 36.120 309.688 

Mutatie schulden (838.964) 837.692 

(802.844) 1.147.380 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten (3.125.948) 5.882.419 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij (her-)plaatsing van eigen aandelen 22.081.498 3.877.264 

Betaald bij inkoop van eigen aandelen (12.128.312) (8.837.999)

Dividenduitkering (1.086.912) (1.173.685)

8.866.274 (6.134.420)

Toe(af)name liquiditeiten 5.740.326 (252.001)

Liquiditeiten begin boekjaar – 252.001 

Liquiditeiten einde boekjaar 5.740.326 – 

Mutatie liquiditeiten 5.740.326 (252.001)
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Toelichting op de balans per 31 december 2019  
en de winst- en verliesrekening over 2019

Activa

(1) Beleggingen

Het verloop van de beleggingen is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari 57.868.250 64.707.295 

Aankopen 13.912.504 13.681.255 

Verkopen (10.980.082) (17.700.237)

Waardeveranderingen 430.931 (2.820.063)

Boekwaarde per 31 december 61.231.603 57.868.250 

De effectenportefeuille van Optimix EuroRente Fonds kan als volgt naar valuta worden gespeci ficeerd:

31 december 2019 31 december 2018

Valuta € €

Euro 61.231.603 57.868.250

61.231.603 57.868.250
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Het verloop van de beleggingen van Optimix EuroRente Fonds is als volgt:

Boekwaarde 
1 januari 

2019
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
verande  

ringen

Boekwaarde 
per 31 decem-

ber 2019

€ € € € € €

Aandelen 5.574.001 – (2.553.434) – 121.163 3.141.730 

Obligaties 52.302.749 13.912.504 (8.426.648) – 301.268 58.089.873 

Futures (8.500) – – 40.898 (32.398) – 

57.868.250 13.912.504 (10.980.082) 40.898 390.033 61.231.603 

Boekwaarde 
1 januari 

2018
 

Aankopen
 

Verkopen
 

Expiratie

Waarde- 
veranderin-

gen

Boekwaarde 
per 31 decem-

ber 2018

€ € € € € €

Aandelen 3.927.600 3.068.100 (1.302.610) – (119.089) 5.574.001

Obligaties 60.779.695 10.613.155 (16.397.627) – (2.692.474) 52.302.749

Futures – – – 26.356 (34.856) (8.500)

64.707.295 13.681.255 (17.700.237) 26.356 (2.846.419) 57.868.250

De verdeling van de effectenportefeuille naar de wijze van waardering is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds

(alle bedragen in euro) 2019 2018

Afgeleid van genoteerde marktprijzen  61.231.603  57.876.750 

Boekwaarde per 31 december  61.231.603  57.876.750 

Optimix EuroRente Fonds
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Effectenportefeuille Optimix EuroRente Fonds  
per 31 december 2019
 
 

De effectenportefeuille van Optimix EuroRente 
Fonds per 31 december 2019 kan als volgt naar 
sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Overheid

Deutschland i/l 04/20  2.500.000  EUR  99,74  2.866.568 

Bk Ned Gemeenten float 02/21  1.512.000 EUR  100,21  1.515.160 

Ned Waterschap Bank Float 04/2  1.470.000 EUR  100,18  1.472.632 

Nederland 3.25% 07/21  4.800.000 EUR  105,97  5.086.632 

Spanish Government 0.75% 07/21  4.000.000 EUR  101,89  4.075.700 

Nederland 2.25% 07/22  7.000.000 EUR  107,30  7.511.175 

Nederland 3.75% 01/23  4.200.000 EUR  113,29  4.758.117 

Duitsland i/l 04/2023  3.000.000 EUR  104,22  3.396.999 

CCTS float 10/24  6.000.000 EUR  101,57  6.094.170 

Duitsland i/l 04/2026  3.000.000 EUR  108,90  3.454.790 

KFW 0.25% 06/25  600.000 EUR  102,70  616.182 

Duitsland i/l 04/2030  2.000.000 EUR  118,69  2.516.879 

 43.365.004 

Financiële instellingen

Rabobank 5.5% perpetual  1.500.000 EUR  102,52  1.537.815 

Morgan Stanley 5.375% 08/2020  1.000.000 EUR  103,45  1.034.460 

Citigroup float 03/23  2.000.000 EUR  100,30  2.006.020 

ASR Nederland 5% perpetual  1.470.000 EUR  116,05  1.705.877 

Aegon float perpetual  1.400.000 EUR  78,69  1.101.688 

AXA SA float okt 49  840.000 EUR  81,71  686.373 

AXA SA float perpetual  200.000 EUR  81,94  163.870 

BFCM float perpetual  1.700.000 EUR  78,98  1.342.660 

 9.578.763 

Bedrijfsleven overig

Procter Gamble 0.625% 10/2024  1.200.000 EUR  103,20  1.238.394 

Royal Dutch Shell 0.375% 02/20  1.200.000 EUR  101,79  1.221.438 

Optimix EuroRente Fonds
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De effectenportefeuille van Optimix EuroRente 
Fonds per 31 december 2019 kan als volgt naar 
sector worden gespecificeerd: Aantal

Oorspronkelijke 
valuta

Koers ultimo
31 december 

2019

Waarde per  
31 december 

2019

€

Oracle 2.25% 01/21  1.000.000 EUR  102,61  1.026.130 

Microsoft 2.125% 12/21  800.000 EUR  104,18  833.412 

Apple 1% 11/22  800.000 EUR  103,34  826.732 

 5.146.106 

Beursgenoteerde obligatiefondsen

iShares BG Euro Corp Bond  15.000 EUR  134,15  2.012.250 

Niet-genoteerde obligatiefondsen

Vontobel 24 Monument Eur Ass B  11.000 EUR  102,68  1.129.480 

Totaal  61.231.603 

De verdeling van de waardeveranderingen in de verslagperiode 2019 van het Optimix EuroRente Fonds is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen – 158.892 (37.729) – 121.163 

Obligaties (706.838) 1.433.490 (457.279) 31.895 301.268 

Futures – 8.500 (40.898) – (32.398)

(706.838) 1.600.882 (535.906) 31.895 390.033 

De verdeling van de waardeveranderingen in de verslagperiode 2018 van het Optimix EuroRente Fonds is als volgt:

Ongerealiseerd Gerealiseerd
Verliezen Winsten Verliezen Winsten Totaal

€ € € € €

Aandelen (125.634) – – 6.545 (119.089)

Obligaties (2.966.391) 612.162 (713.829) 375.584 (2.692.474)

Futures (8.500) – (29.006) 2.650 (34.856)

(3.100.525) 612.162 (742.835) 384.779 (2.846.419)

Optimix EuroRente Fonds
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(2) Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds 2019 2018

(alle bedragen in euro) in aantallen in bedragen in aantallen in bedragen

€ €

Maatschappelijk kapitaal  9.000.000  22.500.000  9.000.000  22.500.000 

Geplaatst en gestort kapitaal  5.500.000 2.854.204  5.500.000  13.750.000 

Ingekocht kapitaal 2.854.204 7.135.511  3.244.342  8.110.856 

De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.639.144 6.120.232

(Her)plaatsing eigen aandelen 2.167.095 365.535

Inkoop eigen aandelen (1.191.750) (846.623)

Boekwaarde per 31 december 6.614.489 5.639.144

Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Boekwaarde per 1 januari 47.506.683  51.986.330 

(Her)plaatsing eigen aandelen 19.914.403  3.511.729 

Inkoop eigen aandelen (10.936.562)  (7.991.376) 

Boekwaarde per 31 december 56.484.524  47.506.683 
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Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt samengesteld:

Optimix EuroRente Fonds

2019 2018(alle bedragen in euro)

€ €

Balans per 1 januari 6.394.921  5.615.244 

Resultaat vorige boekjaar (2.104.006) 1.953.362 

Dividenduitkering (1.086.912) (1.173.685)

Boekwaarde per 31 december 3.204.003 6.394.921

Overige informatie

Optimix EuroRente Fonds
 
(alle bedragen in euro) 2019 2018

Aantal uitstaande aandelen 2.645.796  2.255.658 

Intrinsieke waarde   € 67.343.265   € 57.436.742 

Intrinsieke waarde  per aandeel  €  25,45  €  25,46 

Beurskoers per aandeel  €  25,42  €  25,39 

Optimix EuroRente Fonds
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Voorstel winstbestemming
De Directie stelt, rekening houdend met de fiscale doorstootverplichting per Fonds, de volgende resultaatverdeling voor:

• Optimix America Fund heeft een doorstootverplichting van € 117.157. Voorgesteld wordt om ten laste van het resultaat 
boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 117.157 en het restant ad € 1.346.705 toe te voegen aan de overige reserves.

• Optimix Wereld Aandelen Fonds heeft een doorstootverplichting van € 983.045. Voorgesteld wordt om ten laste van  
het resultaat boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 983.045 en het restant ad € 10.862.878 toe te voegen aan de 
overige reserves.

• Optimix Income Fund heeft een doorstootverplichting van € 1.382.557. Voorgesteld wordt om ten laste van het resultaat 
boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 1.382.557 en het restant ad € 5.768.179 toe te voegen aan de overige reserves.

• Optimix Europe Fund heeft een doorstootverplichting van € 617.759. Voorgesteld wordt om ten laste van het resultaat 
boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 617.759 en het restant ad € 4.314.838 toe te voegen aan de overige reserves.

• Optimix Mix Fund heeft een doorstootverplichting van € - (Nihil). Voorgesteld wordt om ten laste van het resultaat 
boekjaar 2019 dividend uit te keren van € - (Nihil) en het restant ad € 11.870.348 toe te voegen aan de overige reserves.

• Optimix Emerging Markets Fund heeft een doorstootverplichting van € 808.498. Voorgesteld wordt om ten laste van het 
resultaat boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 808.498 en het restant ad € 4.910.138 toe te voegen aan de overige 
reserves.

• Optimix EuroRente Fonds heeft een doorstootverplichting van € 609.916. Voorgesteld wordt om ten laste van het  
resultaat boekjaar 2019 dividend uit te keren van € 609.916 en het restant ad € 430.333 toe te voegen aan de overige 
reserves.

Genoemde voorstellen zijn nog niet in de jaar rekening verwerkt en kunnen in de aanloop naar de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders nog worden aangepast door de Directie.

Gebeurtenissen na balansdatum 
Door de Coronapandemie, en de restrictieve maatregelen die overheden naar aanleiding daarvan noodzakelijker wijs hebben 
moeten nemen, zijn de wereldwijde aandelenmarkten in februari en maart 2020 fors gedaald. Ook de prijzen van bedrijfs-
leningen zijn daardoor sterk onder druk komen te staan. Het vermogen in beheer van de vennootschap is hierdoor aanzien-
lijk gedaald. Dit zal naar verwachting een sterk negatieve invloed op de beleggingsresultaten van de vennootschap hebben. 
Niet uitgesloten kan worden dat in 2020 verlies zal worden geleden binnen alle subfondsen en op parapluniveau. Dankzij 
de hoge mate van spreiding in de beleggingen, de relatief goede verhandelbaarheid van de beleggingen in portefeuille en 
de opgedane ervaringen in de maanden februari, maart en april 2020, heeft de Directie er vertrouwen in dat continuïteit 
en het open-end karakter van de beleggingsfondsen in voldoende mate gewaarborgd is.

In januari 2020 werd bekendgemaakt dat TCA Global Master Credit Fund in liquidatie ging, mede als gevolg van een 
SEC-onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden. Door de ontstane onzekerheid over de uiteindelijke verkoopopbrengst 
van de beleggingen en de duur van het liquidatieproces hebben wij besloten de waarde van het fonds handmatig te herwaar-
deren. Dit heeft geleid tot een afslag van 34% ten opzichte van de laatst gepubliceerde NAV van het fonds (november). Deze 
handmatige waardering is opgenomen in de jaarrekening van 2019 van Optimix Income Fund en Optimix Mix Fund.

Amsterdam, 25 mei 2020

De Directie      De Raad van Commissarissen
Optimix Vermogensbeheer N.V.
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Persoonlijk belang Directie en Raad van Commissarissen
Op grond van artikel 122 lid 2 van het Besluit Gedrags toezicht financiële ondernemingen Wft dient melding te worden 
gemaakt van het totale persoonlijke belang dat de leden van de Directie en van de Raad van Commissarissen bij iedere 
belegging van de beleggingsinstelling aan het begin en het einde van het boekjaar hebben gehad. 

De leden van de Directie en Raad van Commissarissen hebben een gezamenlijk belang in: Ultimo 2019
in aantallen

Ultimo 2018 
in aantallen

Add Value Fund NV  38.980,00  43.814,87 

Aegon float perpetual –  125.000,00 

ASR Nederland 5% perpetual 5.000% Due 09-30-24  10,00 –

BMO Global Equity Market Neutral Fund –  10.000,00 

BofA – Reverse Conv Note 3,6% 26-10-2020 –  900,00 

Fugro  3,00 –

Impact basket – Duurzaamheid & Innovatie (SG-note ‘26)  1.128,00  1.128,00 

Impact basket – Schone Aarde (SG-note ‘26)  1.128,00  1.128,00 

iShares Core S&P 500 UCITS ETF  600,00 –

Leadenhall Insurance Side Pocket  52,05 –

Leadenhall Value Insurance Lin –  992,78 

Rabobank 5.5% perpetual –  200.000,00 

SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracker)  950,00  950,00 

TCA Global Master Credit Fund  56,37  56,37 

Unibail-Rodamco-Westfield  415,00  –

Overige gegevens
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Banden met gelieerde partijen
Optimix Vermogensbeheer, de beheerder van het fonds, heeft een 80% belang in Add Value Management B.V., de beheer-
der van Add Value Fund. Het Optimix Mix Fund heeft een belang van € 2.962.440 in Add Value Fund. De bijbehorende 
managementfee bedraagt over 2019 € 51.675. De beheerder brengt over het belang in Add Value Fund geen management 
fee in rekening bij het Optimix Mix Fund

Bepalingen inzake het prioriteits aandeel
Het prioriteitsaandeel in Optimix Investment Funds wordt gehouden door Stichting Prioriteit Optimix, statutair gevestigd
te Amsterdam. Het bestuur van de stichting dat over de uitoefening van het stemrecht op het prioriteitsaandeel besluit, 
bestaat op dit moment uit de heer drs J.F. Westerling.
Uit hoofde van het prioriteitsaandeel komen aan de Stichting bepaalde rechten toe inzake benoeming, schorsing, ontslag
en bezoldiging van de Directe en de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is slechts op 
voorstel van de stichting bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van Optmix Investment Funds.

Winstbestemming
De belangrijkste statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming luiden op grond van artikel 24 als volgt:
1.    Jaarlijks bepaalt de Directie na verkregen goed keuring van de Raad van Commis sarissen welk deel van de winst – het 

positieve saldo van de winst- en verliesrekening – wordt gereserveerd.
2.   Uit de voor uitkering vatbare winst wordt allereerst uitgekeerd op het prioriteitsaandeel een dividend ter grootte van 

vijf procent (5%) van het nominale bedrag van dat aandeel. De na toepassing van de vorige zin resterende voor uitkering 
vatbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat op het prioriteitsaandeel 
geen verdere uitkeringen ter beschikking wordt gesteld.

6.    Het saldo van iedere reserverekening is bestemd voor houders van gewone aandelen van het desbetreffende Fonds en 
wel in verhouding tot ieders bezit van gewone aandelen van het desbetreffende Fonds.

10.  Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
11.  De Directie is, bij uitsluiting van de algemene vergadering, slechts met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit 

bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige reserve te besluiten.
12.  De Directie kan onder goedkeuring van de prioriteit besluiten tot uitkering van interimdividend mits is voldaan aan het 

vereiste van lid 9 en het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.

Op ingekochte aandelen wordt geen dividend uitgekeerd.

Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Optimix Investment Funds N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Optimix Investment Funds N.V. te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Optimix Investment Funds N.V. op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2019;
• de winst-en-verliesrekening over 2019;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, 

waaronder de jaarcijfers van de zeven subfondsen van Optimix Investment Funds N.V.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Optimix Investment Funds N.V. (hierna: ‘de beleggingsentiteit’) zoals vereist in de Europese veror-
dening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar 
belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit € 4,2 miljoen

Toegepaste benchmark 1% van de intrinsieke waarde (eigen vermogen) per 31 december 
2019. Wij rekenen de materialiteit voor de jaarrekening als geheel toe 
aan elk van de subfondsen op basis van het eigen vermogen per subfonds.

Nadere toelichting De zeven subfondsen van Optimix Investment Funds N.V. kennen ieder 
een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en een afzonder-
lijke administratie. Beleggers kunnen (uitsluitend) in subfondsen beleg-
gen. Voor ieder subfonds worden jaarcijfers opgesteld, die deel uitmaken 
van de toelichting van de jaarrekening van Optimix Investment Funds N.V. 
Deze jaarrekening is gebaseerd op de optelsom van de jaarcijfers van de 
subfondsen.
Als basis voor de materialiteit hanteren wij het eigen vermogen per 
subfonds. Dit is de totale (markt)waarde waarop beleggers aanspraak ma-
ken en wordt in de sector beschouwd als de belangrijkste factor voor be-
leggingsbeslissingen door de aandeelhouders.
De bepaling van de materialiteit is niet gewijzigd ten opzichte van voor-
gaand boekjaar.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met de Raad van Commissarissen en Directie overeengekomen dat wij aan de Raad van Commissarissen en de 
Directie tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven 5% van de materialiteit per subfonds rapporteren alsmede 
kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren 
tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen 
en de Directie gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

In vergelijking met voorgaand jaar is het kernpunt inzake de berekening outperformance fee dit jaar toegevoegd omdat 
over 2019 een outperformance fee in rekening is gebracht. Wij hebben geen andere wijzigingen aangebracht in de kernpun-
ten van onze controle.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekening-
controle als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en 
niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Risico Onze controleaanpak Belangrijkste observaties

Bestaan, eigendom en waardering van beleggingen

De zeven subfondsen die samen Optimix 
Investment Funds N.V. vormen, beleggen 
nagenoeg uitsluitend in beleggingen met 
genoteerde marktprijzen. Deze beleggin-
gen zijn in belangrijke mate bepalend voor 
de financiële resultaten van de belegging-
sentiteit.

Wij verwijzen in dat kader naar de toe-
lichting op de beleggingen per subfonds 
in de jaarrekening van Optimix Investment 
Funds N.V. 
 
Wij schatten het risico op een materiële 
fout in deze beleggingen lager in, mede 
omdat de beleggingen nagenoeg uit-
sluitend bestaan uit titels waarvoor een 
prijs op een actieve markt beschikbaar is 
en derhalve een schattingselement ont-
breekt. Echter vanwege de omvang van 
de beleggingen in relatie tot jaarrekening 
als geheel, zijn de beleggingen de post 
met de grootste impact op onze controle. 
Voor beleggingen waarvoor per jaareinde 
de waarde is gebaseerd op een andere ge-
schikte methode, schatten wij het risico op 
een materiële fout hoger in.

Onze controlewerkzaamheden ten aan-
zien van bestaan, eigendom en waardering 
van de beleggingen bestonden onder  
andere uit:
• het afstemmen van de waardering van 

de beleggingen met minimaal één onaf-
hankelijke prijsbron;

• het afstemmen van bestaan en eigen-
dom van de beleggingsportefeuille met 
rechtstreeks door ons ontvangen exter-
ne confirmaties van de bewaarder; en

• het evalueren van de gehanteerde waar-
de van beleggingen die is gebaseerd op 
opgave vanuit de vermogensbeheerder 
in relatie tot de laatst bekende trans-
actiekoersen, de onderliggende waarde 
en andere beschikbare informatie. 

Voor de belegging in het TCA Global  
Master Credit Fund is een afslag van 34% 
van de laatste gepubliceerde prijs gehan-
teerd. Wij verwijzen in dit kader naar de 
toelichtingen in het bestuursverslag en in 
de jaarrekening voor Optimix Income 
Fund en Optimix Mix Fund.

Verder heeft de uitvoering van bovenge-
noemde werkzaamheden niet geleid tot 
significante bevindingen ten aanzien van 
het bestaan, eigendom of de waardering 
van beleggingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Risico Onze controleaanpak Belangrijkste observaties

Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit de beleggingen zijn de 
belangrijkste opbrengstenstroom van de 
beleggingsentiteit en bestaan zowel uit het 
direct resultaat uit beleggingen (dividend 
en rente) als uit de waardeveranderingen 
beleggingen.

Wij verwijzen naar het bestuursverslag 
waarin de resultaten van de subfondsen 
worden vergeleken met die van de bench-
mark (voor zover aanwezig).

Onze controlewerkzaamheden ten aan-
zien van de opbrengsten uit beleggingen 
bestonden onder andere uit:
• het kennisnemen en testen van de inter-

ne beheersmaatregelen, inclusief rele-
vante algemene IT beheersmaatregelen, 
rondom processen inzake transactie-
verwerking, corporate actions, recon-
ciliatie van beleggingen en portefeuille-
waardering. Hierbij hebben wij mede 
gebruik gemaakt van de onafhankelijke 
rapportage inzake de opzet, het bestaan 
en de werking van relevante beheers-
maatregelen van de administrateur; en

• het uitvoeren van gedetailleerde cijfer-
analyses van zowel directe als indirecte 
opbrengsten, alsmede transactiegerela-
teerde kosten in relatie tot de (trans-
acties in) beleggingen alsmede in relatie 
tot het rendement van de benchmark 
per subfonds en (andere) marktdata. 

Wij verwijzen naar onze belangrijke ob-
servaties in het kernpunt ‘Bestaan, eigen-
dom en waardering van beleggingen’. 
Verder heeft de uitvoering van deze werk-
zaamheden niet geleid tot significante be-
vindingen ten aanzien van de opbrengsten 
uit beleggingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Risico Onze controleaanpak Belangrijkste observaties

Uitbesteding

De beleggingsentiteit heeft geen werk-
nemers in dienst en vermogensbeheer,  
risicobeheer en de aandelenregistratie,  
financiële administratie en beleggings - 
 administratie zijn uitbesteed aan de be-
heerder en gesubdelegeerd aan de admi-
nistrateur.

 
Niet alleen is de financiële informatie die 
ontvangen wordt van deze partijen waar-
aan is uitbesteed betrokken bij de tot-
standkoming van de jaarrekening van de 
beleggingsentiteit, ook blijft de Directie 
conform wetgeving eindverantwoordelijk 
voor de gehele dienstverleningsketen, 
waaronder de beheerste en integere be-
drijfsvoering van de beheerder van de be-
leggingsentiteit. Dit laatste valt uiteen in 
de volgende twee aspecten:
• de beheersing van processen en operati-

onele risico’s door de beheerder (uitbe-
steding); en

• de beheersing van integriteitsrisico’s die 
onder andere volgen uit de potentiële 
belangentegenstelling tussen de be-
heerder en de beleggers.

 
Wij verwijzen naar de ‘toelichting uitbe-
stede werkzaamheden’ in de jaarrekening 
en de verklaring omtrent de bedrijfs-
voering van de beheerder in het bestuurs-
verslag, alsmede naar de toelichting op de  
lopende kosten waarin een vergelijking 
wordt gemaakt met de afspraken die zijn 
opgenomen in het prospectus.

In het kader van en voor zover relevant 
voor de controle van de jaarrekening van 
de beleggingsentiteit hebben wij, in lijn 
met NBA handreiking 1142 Specifieke 
verplichtingen vanuit de toezichtwet- en 
regelgeving voor de interne auditor en de 
externe accountant bij (beheerders van) 
beleggingsinstellingen en beleggings-
ondernemingen, aandacht besteed aan de 
beheerste en integere bedrijfsvoering van 
de beheerder. Onze controlewerkzaam-
heden bestonden onder andere uit:
• het kennis nemen en toetsen van de in-

terne beheersmaatregelen van de be-
heerder en de administrateur, inclusief 
relevante algemene IT beheersmaat-
regelen rondom processen inzake trans-
actie verwerking, corporate actions, re-
conciliatie van beleggingen en porte  - 
feuille waardering. Hierbij hebben wij 
mede gebruik gemaakt van de onafhan-
kelijke rapportage inzake de opzet, het 
bestaan en de werking van relevante be-
heersingsmaatregelen van de admini-
strateur waarvan de beheerder gebruik 
maakt voor de beheersing van proces-
sen en risico’s voor de beleggings-
entiteit;

• het vaststellen dat de beheerder be-
schikt over de vereiste vergunning van 
de toezichthouder;

• het aanvullend kennis nemen van cor-
respondentie met de toezichthouders 
en de rapportage van de onafhankelijke 
bewaarder. Wij zijn bij de uitvoering van 
onze controlewerkzaamheden alert ge-
bleven op mogelijke signalen van niet- 
naleving van wet- en regelgeving in het 
algemeen en de bepalingen bij of krach-
tens de Wet op het financieel toezicht en 
de Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme in het bij-
zonder;

• het controleren van de beheervergoe-
ding en overige kosten door middel van 
een controleberekening in lijn met de 
afspraken die zijn opgenomen in het 
prospectus en het vaststellen dat trans-
acties met gelieerde partijen juist en  
volledig zijn toegelicht; en

• het uitvoeren van gegevensgerichte 
werkzaamheden zoals cijferanalyses en 
deelwaarnemingen gericht op de uit-
komsten van de relevante financiële  
informatiestromen.

De uitvoering van deze werkzaamheden 
heeft niet geleid tot significante bevin-
dingen met een directe invloed op de jaar-
rekening van de beleggingsentiteit ten 
aanzien van de uitbestede processen en de 
financiële informatie die daaruit voort-
komt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



| JAARVERSLAG 2019 |168 

Risico Onze controleaanpak Belangrijkste observaties

Berekening van de outperformance fee

Enkele subfondsen kennen een out-
performance fee die wordt berekend per 
subfonds en betaalbaar wordt gesteld  
nadat de jaarrekening door de aandeel-
houders is vastgesteld.

Wij verwijzen in dat kader naar de toe-
lichting inzake outperformance fee voor 
Optimix Mix Fund op pagina 55 van de 
jaarrekening.

Wij schatten het risico op een materiële 
fout in de outperformance fee hoger in, 
gezien de gevoeligheid van de post als 
transactie met een verbonden partij en de 
grondslagen voor de berekeningen. 

Onze controlewerkzaamheden ten aan-
zien van de outperformance fee bestonden 
onder andere uit:
• het kennisnemen van de onafhankelijke 

rapportage over de opzet, het bestaan 
en de werking van relevante beheers-
maatregelen bij de administrateur;

• het vaststellen dat de berekeningswijze 
en de gehanteerde variabelen die ten 
grondslag liggen aan de outperforman-
ce fee berekening consistent zijn met 
het prospectus;

• het afstemmen van de gehanteerde 
bench marks met minimaal één onafhan-
kelijke bron;

• het vaststellen van de juistheid van de 
intrinsiekewaardeberekening per sub-
fonds per 31 december 2019, alsmede 
van de dividenduitkeringen in 2019; en

• het uitvoeren van een herberekening 
van de outperformance fee per sub-
fonds.

De uitvoering van deze werkzaamheden 
heeft niet geleid tot significante bevindin-
gen ten aanzien van de berekening van de 
outperformance fee.

Benadrukking van ontwikkelingen omtrent Corona
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samen-
leving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid 
om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het 
moment dat deze zijn opgemaakt en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op Optimix 
Investment Funds N.V. is uiteengezet in het bestuursverslag op pagina 14 en de toelichting opgenomen bij de gebeurtenis-
sen na balansdatum op pagina 161. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Het bestuursverslag, bestaande uit het Bestuursverslag Optimix Investment Funds NV 2019, Verantwoord beleggingsbe-

leid, Risico’s, Beloningsbeleid, Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds, Optimix Income Fund, Optimix 
Europe Fund, Optimix Mix Fund, Optimix Emerging Markets Fund, Optimix EuroRente Fonds en het In Control Statement;

• de Overige gegevens;
• andere informatie, bestaande uit Algemene gegevens, Profiel, Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen en 

de Verklaring van de bewaarder.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaar - 
rekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 
hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet of regelgeving gestelde vereisten
 
Benoeming
Wij zijn door de Raad van Commissarissen op 9 november 2015 benoemd als accountant van Optimix Investment Funds N.V. 
vanaf de controle van het boekjaar 2015 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.

Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen 
voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Directie en de Raad van Commissarissen voor de 
jaarrekening
De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie nood-
zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directie afwegen of de beleggingsentiteit in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de Directie de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het voornemen heeft om de beleggingsentiteit te liquideren 
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De Directie moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de beleggingsentiteit haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de beleggingsentiteit.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbre-
ken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden 
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door de Directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de Directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de beleggingsentiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verkla-
ring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controle-
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een beleggingsentiteit haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekort-
komingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan de Raad van Commissarissen op grond 
van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzich-
ten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons 
oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 
nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid 
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de Raad van 
Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door 
wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het 
maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 25 mei 2020
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. J.C.J. Preijde RA
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