NEWS
Luca Pesarini presented market outlook at the Atomium in Brussels
The Portfolio Manager gave an exclusive presentation in Belgium and met with an excellent response
Munsbach, 14 May 2013 – “ETHNA FUNDS Outlook 2013 – A very special occasion at a very special
location”: This was the motto of an event that took place on the 24th of April, 2013 and to which approximately
100 invited guests attended. The response to the presentation held by Portfolio Manager Luca Pesarini was
extremely positive. It was the first event of that kind organised by ETHENEA Independent Investors in Belgium,
and the participants made extensive use of the opportunity to ask questions and to discuss topics which they
considered relevant and important. Thomas F. Langer, Head of Business Development - International, opened and
moderated the event. Together with Dominic Nys, Business Development - Senior Manager, who presented the
Ethna Funds and the positioning of these asset allocation funds, he introduced Luca Pesarini to the participants
who appreciated very much to have the opportunity to come into personal contact with the Portfolio Manager. All
participants enjoyed the atmosphere of interesting discussions and exchange of views, accompanied by an
excellent walking lunch.

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.
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