
Reactive Return 100/60  (RR 100/60) 

Kent u

een patrmimoniumfonds

Is dit de nieuwe Carmignac 2020 ?

1) Marktonafhankelijk à rendement mogelijk in stijgende én dalende markten

2) Kwantitatief model à nooit paniekreacties in moeilijke tijden

3) Succesvol sinds 2002               à 3 op de 4 jaar beter dan de markt/concurrentie

4) 2016 en 2017 magertjes                 à juist slechte periode achter de rug  (prima TIMING nu !)

5) Exclusief fonds                     à onderliggend fonds * slechts mogelijk vanaf 250.000 €,

via verzekeringsfonds RR 100/60 mogelijk vanaf 25.000 € 

6) Hefboom à het potentieel van aandelen, maar met kortere horizon

7) Combineerbaar met Tak 21       à toegankelijk voor ALLE profielen

Een netto jaarrendement van 5,66%
sinds  2012, en dit

ZONDER correlatie met de beursevolutie

Reactive Return 100/60 is een verzekeringsfonds van Patronale Life dat momenteel integraal belegt in Aphilion SIF Long Short * 
en dat geen enkele kapitaalwaarborg biedt. Beleggen in dit fonds kan tot ernstige verliezen leiden.

dat in 2018

> 5% rendement haalt

marktneutraal

en dat

is ?



Jaarrendementen  RR 100/60
2018:        5,60% YTD

2017:    - 7,78%

2016:    - 10,34%

2015:      19,68%

2014:      23,43%

2013:     - 4,68%

2012:      17,36%

Totaal:+44,29% sinds begin 2012 (na alle kosten

Geannualiseerd: + 5,66% (na verzekeringskosten)

Reactive Return 100/60  (RR 100/60) 

V.U.: Tak 44 cvba - www.tak-44.be à Tak 44 richt zich tot professionele verzekeringsmakelaars voor de distributie van verzekeringspolissen

Fondskenmerken

Verzekeringsfonds Tak 23 (geen kapitaalwaarborg)

Combineerbaar met andere fondsen Tak 21 en Tak 23 

Sinds 2005: enkel Aphilion SIF L/S sinds 2012

Risicoklasse 4 (van 1-7): 4-7 volgens ons
Historische volatiliteit: 14% (doel: 10 – 12%)

Fondsbeheerskost: 1,90%
Absolute Return: marktneutraal (geen benchmark)

Veertiendaagse liquiditeit

Poliskenmerken

Patronale Life (Belgische verzekeringsmaatschappij)

Verzekeringspolis type Tak 44 (Tak 21 en/of tak 23)

Minimumbedrag polis: 25.000 €

Eénmalige administratiekost van 50 € per tak
Instapkost: max. 3%

Uitstapkost: 5% degressief over 5 jaar
Eénmalige premietaks: 2%

Aanbevolen horizon:  10 jaar 

Koersevolutie van Aphilion SIF Long/Short *

“Een marktneutraal fonds

dat altijd
 mooi herneemt”

Voor  het Specifieke Essentiële-Informatiedocument en het Beheersreglement van Reactive Return 100/60

Voor  het  Essentiële Informatiedocument mbt tot alle modaliteiten van de verzekeringspolis Boutique
www.patronale-life.be

Document enkel voor professionele tussenpersonen à niet voor potentiële eindklanten
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IW  1204,86     

Long/short marktneutraal
=

genieten van Alpha

(meerwaarde van de beheerder)
+

geen last hebben van Beta
(onafhankelijk van de richting van de beurs)

Voor de evenwichtig – dynamische belegger

Aphilion beheert met veel succes een puur aandelenfonds (Aphilion Q² Equities) obv het zelfde model sinds 2002
à Aphilion SIF L/S haalt bijna een jaarrendement van 10% sinds de start in juni 2008

http://www.tak-44.be/
http://www.patronale-life.be/

