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Eenvoudig
beleggen in solide bedrijven die essentieel
Het
Overlevingsfonds
zijn om te voorzien in de behoeften van een groeiende
wereldbevolking.
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Profiteren van een toenemende vraag naar voedsel,
gezondheidszorg, energie, woonruimte en infrastructuur.

W

Belegging voor onbepaalde tijd, met maandelijkse mogelijkheid tot toe- en uittreden.
Een beleggingsfonds onder beheer van

Ir. I.C. Knaap RBA

Thema Overlevingsfonds
Het thema van het fonds is de voorziening in de
basisbehoeften van de mens.
Op dit moment is de verwachting van de VN dat de
wereldbevolking groeit tot rond de 10 miljard mensen in
2050, ten opzichte van 7,2 miljard nu (2014). Er moet
dan in de basisbehoeften (voedsel, water, gezondheidszorg, energie, woonruimte en infrastructuur) van 50% meer
mensen worden voorzien dan nu het geval is. De vraag
naar diensten en producten die nodig zijn om te leven
neemt dus aanzienlijk toe.
De wereld kan voor alle mensen, ook voor tien miljard,
een prettige plek zijn om te leven. Er moeten dan wel, bij
voorkeur duurzame, oplossingen komen voor de dreigende
energieschaarste, de toenemende behoefte aan gezondheidszorg, de toenemende behoefte aan huisvesting en
infrastructuur en het veiligstellen van de voedselvoorziening voor een groeiende bevolking.
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Het Overlevingsfonds wil dit mede mogelijk maken door geld
aan te trekken bij beleggers en dat vervolgens
wereldwijd te investeren in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen die duurzaam voorzien in de basisbehoeften van de mens.

Evolutie van devan
wereldbevolking
Evolutie
de wereldbevolking

-40

Daarvoor moet er fors geïnvesteerd worden in de zaken
die echt belangrijk zijn voor de wereldbevolking. Voor het
bedrijfsleven liggen er kansen wanneer zij daar adequaat
op in kan spelen. En ook voor beleggers die in dergelijke
bedrijven investeren.

DS-Infografiek / Bron: J.N. Biraben, ‘L’évolution du nombre des hommes’, VN

Naam Fonds
De naam Overlevingsfonds heeft drie achterliggende
gedachten:
I het fonds belegt in bedrijven die voorzien in wat
mensen nodig hebben om behoorlijk te kunnen leven;
I I de ondernemingen waarin wordt belegd zijn financieel
gezond, duurzaam en innovatief en zouden dus in staat
moeten zijn om tegenvallende ontwikkelingen te
overleven;
I I I beleggers willen vaak dat de reële koopkracht van
het belegde kapitaal groeit, zodat het kan dienen als
oudedagsvoorziening of voor toekomstige generaties.
Het kapitaal moet daarvoor ook “overleven” in
perioden met hoge inflatie. Het fonds biedt een kans
hiervoor.
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Een greep uit de basisbehoeften
Voedsel
Voedsel is een primaire levensbehoefte. Door de wereldwijde
bevolkingsgroei neemt de vraag naar voedsel alleen maar toe.
Het areaal landbouwgrond is niet eenvoudig en oneindig uit te
breiden. Dat betekent dat de huidige productiemiddelen steeds
duurder worden en dat er geïnvesteerd moet worden in
efficiënte productietechnieken. Het Overlevingsfonds belegt
in bedrijven in de gehele voedselproductieketen van primaire
landbouw tot de verkoop van levensmiddelen.
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is één van de meest dringende problemen van
deze tijd. De groeiende wereldbevolking vergrijst en er zijn steeds
meer mensen met chronische ziekten. Hierdoor blijven de kosten
stijgen en blijft de vraag naar geavanceerde gezondheidszorg
toenemen. Dit geldt voor de westerse wereld, maar zeker ook voor
de ontwikkelingslanden. Het Overlevingsfonds belegt in bedrijven
die zich bezig houden met de ontwikkeling en productie van
medicijnen en medische apparatuur, maar ook in dienstverleners
en zorgaanbieders in deze sector.
Energie
Fossiele brandstoffen worden in de toekomst steeds schaarser.
De opwekking van duurzame energie gaat daardoor een steeds
belangrijkere rol spelen. Het Overlevingsfonds ruimt een belangrijke
plaats in voor beursgenoteerde bedrijven die waarborgen dat onze
energievoorziening niet in gevaar komt.
Woonruimte en Infrastructuur
De vraag naar woonruimte wordt gedreven door de groei van de
bevolking, een toename van de welvaart en de wereldwijde tendens
van verstedelijking. Daardoor neemt de vraag naar huisvesting en de
hele infrastructuur daaromheen toe. Het Overlevingsfonds belegt in
beursgenoteerde bedrijven die hier in voorzien.
Breed gespreid aandelenfonds
In veel sectoren en landen zijn bedrijven te vinden die direct of
indirect een bijdrage leveren aan het voorzien in de basisbehoeften.
Het Overlevingsfonds is daarom te typeren als een breed gespreid
aandelenfonds.
Uitsluitingen
Sectoren die expliciet worden uitgesloten voor opname in het Overlevingsfonds zijn: de entertainmentindustrie, de alcoholindustrie, de
tabaks-industrie, de wapenindustrie, de gokindustrie en de seksindustrie.
Zie het prospectus voor de volledige beschrijving van het
beleggingsbeleid.

De Beheerder
De beheerder van het Overlevingsfonds is Marco Knaap uit
Hemmen. Hij heeft agrarische economie gestudeerd in Wageningen.
Daarna werkte hij 13 jaar in de financiële sector, waarvan 6 jaar in
gespecialiseerde beleggingsfuncties bij de Rabobank. In die tijd
heeft hij de postdoctorale opleiding tot financieel- en beleggingsanalist afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Toezicht op de beheerder van het Overlevingsfonds is er vanuit
de Stichting Bewaarder Overlevingsfonds. Deze stichting is volledig
onafhankelijk van de beheerder en behartigt uitsluitend het belang
van de participanten. Alle rekeningen staan op naam van de bewaarstichting. De beheerder is alleen gemachtigd om opdrachten
voor effectentransacties te geven. Wanneer de beheerder een
effectentransactie doet die niet conform het prospectus is draait de
bewaarstichting de transactie terug op kosten van de beheerder. De
depotbank Kas Bank werkt alleen samen met gerenommeerde bewaarstichtingen. Daarnaast maakt de onafhankelijke administrateur
Confidon Breda BV de financiële jaarverslagen. Deze worden gepubliceerd op de website.
Participeren in het Overlevingsfonds
Het minimale bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden in het
Overlevingsfonds bedraagt _ 100.000,- (excl. 1% aankoopkosten).
U kunt participeren in het Overlevingsfonds door het inschrijfformulier
volledig in te vullen en op te sturen aan:
Beheerder Overlevingsfonds
Molenpad 6
6672 LG Hemmen
(The Netherlands)

of

Confidon Breda BV
Postbus 6901
4802 HX Breda
(The Netherlands)

Lees voor inschrijving het prospectus en de voorwaarden op
www.overlevingsfonds.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer I.C. (Marco) Knaap op telefoonnummer (0488) 45 36 10,
(06) 504 39 366 of via e-mail m.knaap@overlevingsfonds.nl.
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Geen Wft-vergunning, wel registratie
O
Omdat
artikel 2:66a, eerste lid Wft van toepassing is, beschikt de
Beheerder niet over een vergunning voor het Fonds. Het Fonds en
de Beheerder staan derhalve niet onder toezicht van de AFM. De
beheerder heeft zich vanaf 2014 bij de AFM aangemeld voor het
registratieregime voor kleine beleggingsinstellingen.
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