
Top 10-posities aandelen

Aandelen - Top 10 Sector Munt % van het totaal

CD Projekt Communicatie diensten PLN 2,6%

Salesforce.com Informatietechnologie USD 2,3%

Taiwan Semiconductors Informatietechnologie USD 2,3%

Samsung Electronics Informatietechnologie USD 2,3%

Nintendo Communicatie diensten JPY 2,3%

Naspers Informatietechnologie ZAR 1,4%

Soitec Informatietechnologie EUR 1,4%

PayPal Informatietechnologie USD 1,2%

Marvell Technology Group Informatietechnologie USD 1,2%

Alphabet Communicatie diensten USD 1,2%

Totaal aantal posities: 28

Maandelijkse factsheet

Omschrijving van het fonds

Econopolis Exponential Technologies is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het 
compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen van bedrijven die 
(volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de informatietechnologie- of communicatiesector, zonder geografische beperking. Econopolis 
Exponential Technologies is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar. 

Verdeling activa Evolutie NIW (Aandelenklasse I-cap)
Cash

61,4%

Aandelen
38,6%

Maandelijkse factsheet -  Econopolis Exponential Technologies Fund - Data per 30/08/2019

Commentaar van de beheerders

De zomer van 2019 stond voor Econopolis onder meer in het teken van de lancering van het Econopolis 
Exponential Technologies Fund. In lijn met de vooropgezette strategie gedurende de opstartperiode is het fonds 
geleidelijk aan in de markt gestapt en heeft het de aandelenpositie uitgebouwd tot bijna 40% gespreid over 28 
aandelen. De geleidelijke opbouw is voornamelijk te kaderen in het licht van de grote volatiliteit op de 
aandelenbeurzen als gevolg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, de dalende rentevoeten en 
de toenemende vrees voor een wereldwijde terugval van de economie. Binnen het fonds streven we naar redelijk gelijk 
gewogen gewichten. Op dit ogenblik, hebben we in het kader van een gefaseerde prudente opbouw voor de meeste 
aandelen slechts halve posities opgebouwd. We hebben posities opgebouwd binnen de volgende sub-thema’s: 
5G (voluit 5e generatie mobiele netwerk), gaming, cloud computing, cyberbeveiligingssoftware en digitale 
betalingsdiensten. Verder hebben we in lijn met onze exponentiële technologie beleggingsfilosofie, een stevige positie 
uitgebouwd in hyper-groei (groei >25%) en snelgroeiende (groei 12-25%) bedrijven, die ongeveer 2/3 van de 
aandelenpositie behelst. Het fonds heeft een wereldwijd investeringsbeleid, maar met een natuurlijk overgewicht in de 
Verenigde Staten (Silicon Valley). Momenteel is de Poolse ontwikkelaar van videogames, CD Projekt, de 
grootste positie binnen het fonds. Het bedrijf haalt zijn inkomsten uit de verkoop van games en alle merchandise 
gerelateerd aan het IP van het bedrijf, alsook het verlenen van licenties voor de bijbehorende distributierechten. 
Blockbusters creëren is met andere woorden een must voor CD Projekt. Met de lancering in de eerste helft van 2020 
van Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt zijn winstmachine klaar voor de komende jaren. Op basis van de 
vooruitbestellingen en de feedback van de gaming-gemeenschap kunnen we nu al stellen dat het de beste lancering 
ooit wordt voor het bedrijf.  

Econopolis Exponential Technologies Fund
30/08/2019

1 maand: +0,43%

Rendementen

NIW klasse I-cap: 100,41 €

NIW klasse I-dis: 100,34 €

Netto inventariswaarde (NIW)

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten 
en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in juli 2019. Het resultaat werd berekend in euro.
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Econopolis Exponential Technologies Fund
30/08/2019

Muntspreiding fonds

Noord-Amerika

Pacifisch Azië

Europa

Emerging Europa

Latijns-Amerika

Midden-Oosten & Afrika 0,0%

0,0%

4,0%

7,1%

35,5%

53,5%

Sectoriële opsplitsing aandelen

Geografische opsplitsing aandelen

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar 
Luxemburgs recht met Europees 
paspoort

Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Startdatum: Juli 2019

Valuta: EUR

ISIN Code I-klasse Kapitalisatie: LU1998245382

ISIN Code I-klasse Distributie: LU1998245465

Omvang: EUR 9,1 miljoen

Beleggingshorizon: 5 jaar

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding I-cap: 0,85%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering: www.fundsquare.net/homepage, 
Bloomberg, Reuters,…

Met vergunning in: België, Luxemburg, Zwitserland, Spanje

Waarschuwing

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, 
Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website 
www.fundsquare.net/homepage, waar ook de netto-inventariswaarde 
wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een 
ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke 
situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en 
ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of 
beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde 
financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de 
lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over 
de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden 
beschouwd als beleggingsadvies. 

Contact

Econopolis Wealth Management NV  I  Sneeuwbeslaan 20 bus 12  I  2610 Wilrijk I Tel. + 32 3 3 666 555  I  fax + 32 3 3 666 466  I  
info@econopolis.be  I  www.econopolis.be  
Verantwoordelijke uitgever : Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

Informatietechnologie

Communicatie

Gezondheidszorg

Industrie

Basisconsumptie

Zachte en harde grondstoffen

Energie

Discretionaire consumptie

Nutsdiensten

Financiën 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,9%

27,3%

69,8%

EUR

USD

JPY

Andere 3,9%

3,5%

27,5%

65,1%

Aandelen - Top 5 Sector Munt Rendement (€)

CD Projekt Communicatie PLN +11,9%

Mastercard Informatietechnologie USD +11,3%

Nintendo Communicatie JPY +7,0%

Taiwan Semiconductors Informatietechnologie USD +6,0%

ASML Holding Informatietechnologie EUR +6,0%


