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B E H E E R D  B E L E G G E N

OAKK Beheerd Beleggen
OAKK Beheerd Beleggen (’OAKK BB’) geeft u rust en ruimte omuw vermogen doelgericht te laten groeien. Wij beleggen uw vermogen
opbasis van uw vermogensplan dat u samenmet uw Financieel Adviseur heeft voorbereid. OAKKBeheerd Beleggen belegt vermogen
voor natuurlijke personen in Box 1 en Box 3, en voor rechtspersonen.

Drie heldere uitgangspunten van OAKK
1. Beleg op basis van een duidelijk doel en een acceptabel risico
Het doel en een acceptabel risico zijn de uitgangspunten voor de mid-
delenverdeling van de portefeuille. Spreiding is de belangrijkste factor
voor risicobeperking: een ’verzekering’ tegen overmatig zelfvertrou-
wen en het onvermogen om markten te voorspellen. Discipline houdt
een belegger doelgericht: OAKK houdt de middelenverdeling in stand.
In haar opinie: de consistente weg naar het einddoel.

2. De vijf beschikbare profielportefeuilles worden opgebouwd
uit twee hoofdcomponenten: Markten en Skills
In het Marktengedeelte van de portefeuille, dat het grootste deel vormt
vandeportefeuille (circa 75-80%), wordt kostenefficiënt en gespreid be-
legd in aandelen. Voor Markten hebben wij BlackRock en Dimensional
geselecteerd. Deze selectie kan wijzigen.

3. In het Skills gedeelte voegen wij portefeuillemanagers toe die
het portefeuillerisico kunnen verlagen
Zij hanteren professionele beleggingstechnieken die gebaseerd zijn op
vaardigheden (’Skills’). De toegevoegde waarde van Skills wordt duide-
lijk gemaakt in de vergelijking op de volgende pagina; een toevoeging
van 20-25% in Skills verlaagt het risico en kan het rendement verhogen.
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Rendementscijfers betreft periode van 31-1-1999 t/m 30-9-2020. Rendementen
uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige
resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet
bindend. Let op: deze waardes zijn deels tot stand gekomen op basis van een
backtest. Tot en met 31-12-2016 is hiervoor gebruik gemaakt van Dimensional
fondsen, daarna van BlackRock fondsen.

Skills categorieën in de OAKK Solid Portfolios

Trendvolgend
Systematisch beleggen in meer dan 400 markten wereldwijd op
basis van opwaartse en neerwaartse trends. Trendvolgende strate-
gieën kunnen rendement behalen in stijgende en dalende markten
wat belangrijke voordelen biedt op het gebied van risicospreiding.
Voorbeeld hiervan is het Britse Man AHL.

Multi-Asset/Strategy
Deze strategie wordt ingevuld met fondsen die een stabiel rende-
ment trachten behalen in veel verschillendemarktomstandigheden.
Door tussen meerdere beleggingscategorieën en/of strategieën
slim te schakelen wordt gestreefd naar een stabiel voor risico
gewogen rendement. Voorbeelden hiervan zijn fondsen van AHL,
Blackstone en Lombard Odier.

Over BlackRock

BlackRock is het fondshuis waaraan beleggers wereldwijd het
meeste geld toevertrouwen. Zij biedt een gevarieerd aanbod van
innovatieve oplossingen.

OAKK belegt bij BlackRock in risico-gestuurde index portefeuilles
die breed zijn gespreid terwijl de kosten relatief laag worden
gehouden, vanwege toepassing van ETF’s en indexfondsen.

Over Dimensional

Dimensional Fund Advisors is een toonaangevend Amerikaans
fondshuis. Dimensional ’vertaalt’ academische onderzoeksresulta-
ten naar praktische beleggingsoplossingen.

Het beleggingsproces is daarmee gericht op het blootleggen
van de dimensies die een hoger rendement verklaren. OAKK belegt
bij Dimensional in risico-gestuurde fondsen die zijn gebaseerd op
het brede aanbod van Dimensional in aandelen en obligaties.

Over OAKK Beheerd Beleggen

OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. (’OAKK’). OAKK is in 2003 opgericht en is in Nederland een toonaan-
gevende beleggingsonderneming voor actieve en alternatieve beleggingen. Haar overtuiging is dat in de kern beleggers op zoek zijn naar vermo-
gensgroei enerzijds en vermogensbehoud anderzijds om zo een duurzaam rendement na te streven. De beleggingsportefeuilles en -transacties
worden efficiënt en veilig geadministreerd via de beleggersgiro vanOAKKBeheerd Beleggen. Als cliënt krijgt u een eigen beleggingsrekening. Hierop
worden al uw beleggingen in de verschillende fondsen overzichtelijk geadministreerd. OAKK Beheerd Beleggen staat onder toezicht en heeft een
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.



De OAKK Solid Portfolios laten een stabieler resultaat zien

Traditionele Portefeuille Verbeterde Portefeuille

Bovenstaande allocatie over beleggingscategorieën is een momentopname, deze is aan
verandering onderhevig.
Tabel: vergelijking profiel zonder Skills met profiel OAKK Solid Offensief+

OAKK zonder Skills OAKK mét Skills
Rendement p.j. 8,1% 8,7%
Volatiliteit p.j. 15,7% 13,8%
Sharpe ratio 0,52 0,63

Grootste terugval −52,1% −46,3%
Beste 12-maandsperiode 62,8% 59,6%
Slechtste 12-maandsperiode −41,4% −36,4%
Maanden positief rendement 61,4% 61,4%
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OAKK Solid Offensief+ zonder Skills

Rendementscijfers betreft periode van 31-1-1999 t/m 30-9-2020. Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige
resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Let op: deze waardes zijn deels tot stand gekomen op basis van een backtest.
Tot en met 31-12-2016 is hiervoor gebruik gemaakt van Dimensional fondsen, daarna van BlackRock fondsen.

Kerngegevens OAKK Beheerd Beleggen

Minimale inleg e 1.000,-.
Minimum vervolgstortingen e 100,-.
Portefeuilles Vijf portefeuilles beschikbaar: Defensief, Gematigd Defensief, Gematigd Offensief, Offensief en Offensief+
Kostenstructuur-keuze uit:
OAKK Solid Staffel: max 0,80%1, min 0,35%1 + e 16,521 p.j. vaste toezichtkosten.
OAKK Target Staffel: max 0,50%1, min 0,35%1 + 0,50%1 Target Fee2 + e 16,521 p.j. vaste toezichtkosten.
Aan-/verkoopkosten Géén. Eventueel in rekening gebrachte kosten van derden worden doorbelast.
Dienstverlening OAKK BB Individueel vermogensbeheer volgens vergunning 2.96 van de AFM.
1Fee is exclusief BTW. All-in fee omvat platformfee, beheerfee en administratie- en servicekosten. Bij de rendementsberekeningen is rekening gehouden met
fondskosten.
2Target fee: als doorlopend 12maands rendement >0% is én de risico/rendement verhouding is gelijk aan of beter dan dat van een traditionele portefeuille. Bekijk
het document ’Berekening OAKK target fee’ op de Kennisbank voor meer informatie.

Voor wie is OAKK Beheerd Beleggen
OAKK Beheerd Beleggen is voor iedereen die geld doelgericht wil laten groeien. Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan begeleide
vermogensopbouw met solide vermogensbeheeroplossingen. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en de lage rente
enerzijds en het gebrek aan kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de
particuliere belegger een beter rendement oplevert. De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol als vermogensadviseur.

Veilig en efficiënt
OAKK BB beschikt over een uniek klantensysteem en de OAKK Tool waarbij vermogensadvisering door de Financieel Adviseur maximaal wordt
ondersteund. Het proces van het inventariseren, vastleggen enmonitoren van de essentiële cliëntgegevens en vermogensontwikkeling gaat volledig
digitaal. Natuurlijk volgens strenge eisen op het gebied van veiligheid.

Deelname OAKK Beheerd Beleggen
OAKK werkt alleen samenmet financieel adviseurs die een lange termijn relatie met hun cliënten nastreven op het gebied van vermogensadvisering
en het klantbelang hoog in het vaandel hebben. Mede op basis van een vermogensplan van uw Financieel Adviseur verleent OAKK Beheerd Beleggen
haar diensten. Heeft u nog geen financieel adviseur, neem dan contact op met OAKK Beheerd Beleggen via info@oakkbeheerdbeleggen.nl.

OAKK Beheerd Beleggen
Tel. +31 (10) 20 51 260

Beurs-World Trade Center
Postbus 30007
3001 DA ROTTERDAM

E-mail: info@oakkbeheerdbeleggen.nl
Website: www.oakkbeheerdbeleggen.nl

Belangrijke Informatie
De dienstverlening van de Financieel Adviseur behelst het inventariseren van cliënt data, het geven van vermogensadvies en het voorstellen van de middelenverdeling. Dit document mag
niet worden beschouwd als een uitnodiging of advies van OAKK Beheerd Beleggen, noch vormt het een aanbod tot vermogensbeheer in de Solid Portfolio’s van OAKK Beheerd Beleggen. De
informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Beheerd Beleggen kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten,
meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die
het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere
valuta dan die van het land waarin u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze
wordt omgerekend naar uw lokale valuta.
OAKK Beheerd Beleggen / OAKK Capital Partners is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
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