NIEUWS
ETHENEA Independent Investors S.A. nam op 27.03.2012 op de Luxemburgse
Kirchberg de markten eens onder de loep
Voor het gezamenlijke evenement van Credit Suisse en ETHENEA Independent Investors S.A. op 27 maart 2012
op de Kirchberg in Luxemburg was er grote belangstelling. Bijna 80 genodigden uit de financiële wereld
luisterden naar een voordracht van Hua Khov, Head of Alternative Investments Distribution van Credit Suisse
Asset Management, over alternatieve beleggingen waarbij de kansen en risico's werden vergeleken. Uit de
daaropvolgende presentatie van Guido Barthels, Chief Investment Officer van de Ethna Funds, klonk optimisme
ondanks de niet te loochenen problemen en opnieuw werd duidelijk dat de invloed van psychologische factoren
op de ontwikkeling van de kapitaalmarkten erg groot is. Guido Barthels is van mening dat er nu een keerpunt is
en dat de aandelenmarkten zich zullen herstellen. Met een ondubbelzinnige oproep tot meer vertrouwen in de
markten leidde hij de toehoorders naar het gezellige deel van de avond, die niet alleen voldoende gelegenheid tot
vakgesprekken, maar ook uitgelezen wijnen en culinaire delicatessen bood.

Dit artikel is louter informatief en heeft dus geen bindende kracht ten aanzien van ETHENEA Independent Investors S.A. ( “ETHENEA”). Dit
informatief artikel mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen
aanbod tot inschrijving op de deelnemingsrechten van een van de door ETHENEA beheerde fondsen. Elke inschrijving moet gebeuren op
basis van de meest recente versie van het prospectus van het desbetreffende fonds, goedgekeurd door de Luxemburgse CSSF. Het prospectus,
de Essentiële Beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn gratis in het Nederlands te verkrijgen bij de financiële dienst
CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels; DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan
17, B-1000 Brussels. In het prospectus vindt u belangrijke informatie omtrent onder meer de risico’s, en beleggingsdoelstellingen en beperkingen, de bepaling van de netto-inventariswaarde, de vergoedingen en kosten, de bewaarder en het beheer van het fonds. Alleen het
prospectus, en de gedetailleerde informatie daarin, zijn de bindende basis voor een inschrijving. De fiscale behandeling is afhankelijk van de
toestand van elke cliënt afzonderlijk en kan in de toekomst veranderen. Het is bijgevolg aanbevolen om uw eigen fiscale adviseur te
raadplegen alvorens in te schrijven.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en de investeerder loopt in voorkomend geval het risico het
oorspronkelijk belegde bedrag te verliezen. Een overzicht van de risico’s verbonden aan een investering in een van de door ETHENEA
beheerde fondsen is opgenomen in het prospectus van het betrokken fonds.
Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat onder andere, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico
van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en
niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat.

ETHENEA Independent Investors S.A. · 9a, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg · Phone +352 276 921 10 · Fax +352 276 921 99
R.C.S. Luxembourg B 155427 · info@ethenea.be · www.ethenea.be

