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De Beheerder1 streeft ernaar bij de opdrachten tot uitvoering van de aan- en verkoopbeslissingen ten 
behoeve van het Fonds (de "Orders") het best mogelijke resultaat voor het Fonds te behalen. Met dat doel 
heeft de Beheerder dit Orderuitvoeringsbeleid vastgesteld.  
 
Bij de opdracht tot uitvoering van een Order houdt de Beheerder rekening met de prijs, de kosten, de 
snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de Order en alle 
andere voor de uitvoering van de Order relevante aspecten. Bij het bepalen van het relatieve gewicht van de 
hiervóór genoemde factoren worden de volgende aspecten in aanmerking genomen: 
- de doelstelling, de belegginsstrategie en de risico's van het Fonds, zoals omschreven in het 
 Prospectus; 
- de kenmerken van de Order; 
- de kenmerken van de financiële instrumenten waarop de Order betrekking heeft; en 
- de kenmerken van de plaats of plaatsen waar de Order kan worden uitgevoerd. 
 
Voor de uitvoering van de Orders maakt de Beheerder gebruik van tussenpersonen ("Brokers"). Per 
financieel instrument wordt hieronder aangegeven welke Broker of Brokers de Beheerder daarvoor het 
meest geschikt acht. Buiten de in de eerste alinea genoemde factoren speelt daarbij ook de algehele kwaliteit 
en efficiëntie van de dienstverlening en de kwaliteit van het netwerk van de Broker een rol. In elk geval 
beschikken de genoemde Brokers over orderuitvoeringsregelingen die de Beheerder in staat stellen om, 
wanneer hij Orders bij deze Brokers plaatst, te voldoen aan de in de eerste alinea genoemde verplichtingen.  
 
Instrument Broker  
ETFs Lek Securities Corporation, Interactive Brokers Group, Inc. / KAS Bank N.V. 
Aandelen Lek Securities Corporation, Interactive Brokers Group, Inc. / KAS Bank N.V. 
Opties Interactive Brokers Group, Inc. 
 
De Beheerder houdt toezicht op de uitvoeringskwaliteit van de hierboven genoemde Brokers en corrigeert in 
voorkomend geval eventuele tekortkomingen. 
 
De Beheerder evalueert jaarlijks dit Orderuitvoeringsbeleid, waarbij met name de kwaliteit van de uitvoering 
van Orders door de hierboven genoemde Brokers wordt nagegaan. Een evaluatie vindt eveneens plaats 
telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de Beheerder om steeds 
het best mogelijke resultaat voor het Fonds te behalen. De Participanten worden van dit Orderuitvoerings-
beleid alsook van eventuele wijzigingen daarvan op de hoogte gesteld. 
 

                                       
1 Begrippen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus, 
 tenzij ze in dit document zelf zijn gedefinieerd. 


