Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
een subfonds van Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class I (EUR) Accumulating Shares
ISIN: IE00BN8SY486
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei.
Beleggingsbeleid
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC, de vermogensbeheerder
van het Fonds (“BAIA”), wijst de activa van het Fonds toe aan verschillende
discretionaire en niet-discretionaire beleggingssubadviseurs met ervaring in
het beheren van en/of adviseren over niet-traditionele of “alternatieve”
beleggingsstrategieën. BAIA beheert een deel van de activa van het Fonds
ook direct. BAIA’s allocatieproces heeft tot doel om strategieën en
subadviseurs te combineren op een manier die een beleggingsportefeuille
oplevert die diverse strategieën en activaklassen bevat.
Het Fonds belegt in een breed scala aan activa, waaronder aandelen,
schuldeffecten (obligaties) en financiële instrumenten die hun waarde
ontlenen aan andere onderliggende instrumenten (“FDI’s”). De beleggingen
van het Fonds kunnen zich overal ter wereld bevinden, kunnen elke
marktkapitalisatie hebben en kunnen tot elke industriesector behoren. Het
Fonds kan FDI’s gebruiken voor beleggings- of non-hedgingdoeleinden en
voor hedgingdoeleinden (bijvoorbeeld om risico’s te verminderen of extra
inkomsten te genereren).
Voor de volledige beleggingsdoelstelling en beleidsdetails, zie
“Beleggingsdoelstellingen en -beleid” in het Supplement voor het Fonds
dat beschikbaar is op www.bxdms.com.
Het Fonds wordt actief beheerd en gebruikt de MSCI World Total Return
Index, Barclays Global Aggregate Index en HFRX Global Hedge Fund Index
alleen om prestaties te vergelijken. Hoewel een deel van de activa van het

Fonds onderdeel kan zijn van en een zelfde weging kan hebben als een of
meer van de vermelde indices, kunnen BAIA en de subadviseurs hun eigen
oordeelkundigheid gebruiken om een aanzienlijk deel van het Fonds te
beleggen in activa die niet behoren tot of die een andere weging hebben
dan de indices. Er is geen garantie dat de prestaties van het Fonds gelijk
zullen zijn aan of hoger zullen zijn dan enige vermelde index.
Aanbeveling: Het fonds is geschikt voor beleggers die streven naar
kapitaalgroei over een volledige marktcyclus en die bereid zijn een
gematigd niveau van volatiliteit te aanvaarden.
Kopen en verkopen van aandelen
U kunt aandelen in het fonds kopen en verkopen op elke dag (anders dan
zaterdag en zondag en dagen waarop banken in Dublin of Londen zijn
gesloten) waarop de New York Stock Exchange open is. De koers die u
betaalt of ontvangt, is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel op
de dag dat de aandelen worden gekocht of verkocht.
De minimale initiële aankoop en de minimale deelneming is EUR 5.000.000.
De minimale daarop volgende aankoop is EUR 100.000.
Uitkeringsbeleid
Deze klasse keert geen opbrengsten of kapitaalwinsten uit die met de
fondsbeleggingen worden gerealiseerd. Deze worden herbelegd.
Transactiekosten
De kosten van aankoop en verkoop van de fondsbeleggingen komen voor
rekening van het fonds. Dit vermindert het rendement ervan.
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U kunt alleen rendement boeken boven het risicovrije tarief als u risico
neemt. Op langere termijn kan een hoger risico mogelijk hogere
rendementen genereren. De bovenstaande risico-indicator toont het risico/
opbrengstprofiel van het fonds. Risiconiveau 1 betekent een laag risico om
geld te verliezen, maar biedt gewoonlijk beperkte potentiële opbrengsten.
Bij risiconiveau 7 is het risico dat u geld verliest veel hoger, maar zijn ook de
potentiële opbrengsten veel hoger. Zelfs een belegging in de laagste
risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
De risico-indicator is berekend met behulp van gesimuleerde en historische
gegevens en vormt geen betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het fonds.
De getoonde risicocategorie vormt geen doelstelling of garantie en kan in
de loop van de tijd veranderen.

Waarom bevindt het fonds zich in deze categorie?
Het fonds is ingedeeld in categorie 3 omdat de schommeling in de waarde
van zijn aandelen gewoonlijk laag is. Het fonds belegt in vele verschillende
soorten activa die een diverse blootstelling zouden moeten bieden. Hierdoor
kan het fonds verbonden zijn met lagere risico's en mogelijk lagere
opbrengsten dan andere categorieën.

Zijn er andere specifieke risico's?
Het fonds kan ook zijn blootgesteld aan andere belangrijke risico's die niet
voldoende in de risico-indicator worden weerspiegeld. Hiertoe kunnen
behoren:
q Algemene economische en marktomstandigheden kunnen van invloed
zijn op de koers en de volatiliteit van beleggingen.
q Het succes van het Fonds hangt af van BAIA’s vaardigheden in het
bepalen van de toewijzing van het Fonds aan strategieën en in het
selecteren van subadviseurs. Er is geen garantie dat de subadviseurs

zich zullen houden aan de beleggingsstrategie waarvoor ze zijn
geselecteerd, of dat een dergelijke strategie succesvol zal zijn.
q Bepaalde beleggingstechnieken en FDI’s kunnen de negatieve impact
op het Fonds verhogen. Er is met name een risico op een oneindig
verlies bij het gebruik van een FDI die zijn waarde aan andere activa
ontleent en die in waarde daalt.
q BAIA en subadviseurs hebben belangenverstrengelingen die hun beheer
van het Fonds – inclusief de allocatie van tijd en beleggingskansen –
kunnen ondermijnen. Daarnaast kunnen BAIA en subadviseurs
beleggings- of hedgingbeslissingen nemen die in strijd zijn met andere
beleggingen in het Fonds of deze compenseren.
q Sommige transacties kunnen leiden tot een vorm van economische
hefboomwerking. Stijgingen en dalingen in de waarde van de portefeuille
van het Fonds zullen worden versterkt wanneer het Fonds gebruikmaakt
van hefboomwerking.
q Ontwikkelingen op juridisch, fiscaal en overig regelgevingsgebied kunnen
een negatieve impact hebben op de capaciteit van BAIA en de
subadviseurs om bepaalde beleggingstechnieken te gebruiken of om in
bepaalde activa te beleggen.
q Het fonds kan beleggen in andere valuta's dan de basisvaluta. Het is
niet zeker dat maatregelen om het fonds of een klasse te beschermen
tegen valutakoersontwikkelingen succes hebben.
q Het fonds kan beleggen in derivaten die hun waarde ontlenen aan
andere activa, in de verwachting dat winst wordt geboekt als de waarde
van de activa daalt. Theoretisch kan dit leiden tot onbeperkte verliezen.
q De insolventie van een instelling die bijvoorbeeld bewaardiensten voor
activa levert, of optreedt als tegenpartij voor derivaten of andere
instrumenten, kan financiële verliezen veroorzaken voor het fonds.
q Sommige aandelen van het Fonds kunnen moeilijk te verkopen of
minder liquide zijn, met name tijdens perioden van onrust op de markt.
Indien het Fonds gedwongen wordt minder liquide activa te verkopen
voor terugkoop of andere kasbehoeften, kan het Fonds gedwongen
worden met verlies te verkopen.
Raadpleeg voor nadere informatie over de risico's van het fonds het
onderdeel "Risk Factors" in het prospectus en het supplement van het
fonds, die beschikbaar zijn via www.bxdms.com.

Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten voor het runnen van
het Fonds te dekken, inclusief de kosten voor de marketing en distributie
ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding

geen

Uitstapvergoeding

geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
ingehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

1,75%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoedingen: 15.00% per jaar over alle rendementen die de
klasse realiseert boven eventuele verliezen die zijn overgedragen uit
voorgaande perioden plus eventuele aanvullende prestatievergoedingen
voor subadviseurs (zie hiernaast), met een maximum van 4,95% van de
intrinsieke waarde van de klasse. In het afgelopen boekjaar van het fonds
bedroeg de prestatievergoeding 0.34% van het fonds.

De vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers. In sommige
gevallen betaalt u minder. Uw financieel adviseur kan u hierover informeren.
q Het is mogelijk dat kosten van maximaal 5% zijn verschuldigd voor het
omwisselen van aandelen in het fonds voor die in een ander subfonds.
Het cijfer voor lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat
eindigde in december 2019. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het
omvat geen prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, behalve
als het fonds instap- of uitstapvergoedingen heeft betaald voor het kopen of
verkopen van aandelen in een andere instelling voor collectieve
beleggingen.
BAIA compenseert de subadviseurs met de vergoedingen die zij van het
Fonds ontvangt. Een dergelijke vergoeding kan een prestatievergoeding van
maximaal 20% van de positieve prestatie van een subadviseur bevatten, die
kan worden afgemeten aan de prestatiebenchmark van de subadviseur (die
kan verschillen van die onder “Beleggingsdoelstelling en -beleid” zijn
genoemd) en/of een hurdle rate. Als het totaal van de
prestatievergoedingen van alle subadviseurs vanaf een bepaalde periode
hoger is dan de prestatievergoeding die BAIA van het Fonds ontvangt, zal
het Fonds een extra bedrag (“extra prestatievergoeding voor subadviseurs”)
aan BAIA betalen om het dekkingstekort op te heffen. Een dergelijke extra
prestatievergoeding voor subadviseurs wordt van de prestatievergoeding
van BAIA afgetrokken voordat deze in de volgende periodes wordt betaald.
Zie voor nadere informatie over de kosten het onderdeel "Fees" in het
supplement van het fonds, dat is te raadplegen via www.bxdms.com.

In het verleden behaalde resultaten
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Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicatie voor
toekomstige resultaten.
Resultaten uit het verleden worden vermeld na aftrek van de lopende
kosten. Bij de berekening is geen rekening gehouden met instap- of
uitstapkosten.
Het Fonds werd geïntroduceerd op 01/07/2014.

2015

2016

2017

-1.0
-8.9

-9.9

-3.2

-4.4

-10

-1.8

0
-5

2018

2019

De aandelenklasse van het Fonds werd geïntroduceerd op 01/12/2014.
Resultaten worden uitsluitend getoond waar de resultaathistorie over
volledige kalenderjaren beschikbaar is.
Resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR en is uitgedrukt als de
percentage verandering van de intrinsieke waarde van het Fonds aan het
eind van elk jaar.

Praktische informatie
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland
Nadere informatie
Nadere informatie over het fonds is te raadplegen in het prospectus, het
supplement en de recentste jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels. Samen met andere informatie zoals
aandelenkoersen zijn deze verkrijgbaar op de fondswebsite via
www.bxdms.com.
Het fonds is een subfonds van Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), een als een icbe opgerichte paraplu-beleggingsmaatschappij. Dit
document en het supplement hebben specifiek betrekking op het fonds.
Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor BAIF
opgesteld en hebben betrekking op al zijn subfondsen.
Informatie over het huidige remuneratiebeleid van het Fonds, waaronder
een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden
berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de
toekenning van de vergoedingen en voordelen, is beschikbaar op
www.bxdms.com. Een papieren exemplaar wordt op aanvraag kosteloos
door BAIA ter beschikking gesteld.

Gescheiden aansprakelijkheid
BAIF is onder Ierse wetgeving een paraplufonds met gescheiden
aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dat betekent dat de activa van
het Fonds gescheiden worden gehouden van de activa van andere
subfondsen binnen BAIF en niet worden gebruikt om te voldoen aan de
verplichtingen van dergelijke andere subfondsen.
Koersinformatie en andere informatie
De recentste gepubliceerde koersen van participaties in het fonds en
andere informatie over het fonds, waaronder de wijze waarop aandelen
kunnen worden gekocht of verkocht, zijn te raadplegen op
www.bxdms.com.
Belastingwetgeving
BAIF is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland.
Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit van invloed zijn op uw
beleggingen. Raadpleeg uw belastingadviseur voor nadere details.
Aansprakelijkheidsverklaring
BAIF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit
document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus of het
supplement is.

Aan Blackstone Alternative Investment Funds plc is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van Central Bank of Ireland. Deze essentiële
beleggersinformatie is correct op datum van 19/02/2020.

