Cryptocurrency
Beleggingsfonds

Welkom bij Hodl
hét cryptocurrency fonds voor
de toekomstgerichte belegger.
Hodl heeft als doel het investeren in cryptocurrencies eenvoudiger te
maken voor beleggers. Cryptocurrencies en blockchain zijn inmiddels
bekende begrippen. Het aantal beleggers dat in deze beleggingscategorie
investeert is echter nog beperkt, terwijl een grote groep wel degelijk
geïnteresseerd is. Hodl heeft unieke cryptocurrencyfondsen samengesteld
om hierin eenvoudig te beleggen.
We staan aan de vooravond van een financieel technologische revolutie wat
juist nú investeren interessant maakt. Maar hoe koop ik cryptocurrencies?
Zijn mijn coins wel veilig? Hoe herken ik een goede coin? Een kleine greep
uit de vragen die regelmatig bij ons terugkomen tijdens workshops en
bijeenkomsten en die illustreren waar beleggers mee worstelen als het
gaat om cryptocurrencies.
De kennis en ervaring die we de laatste jaren hebben opgebouwd willen
we dan ook graag delen. Dit heeft ons gemotiveerd om eigen unieke
cryptocurrencyfondsen samen te stellen. Door middel van uitgebreide
research, door te investeren in verschillende coins en met een veilige manier
van bewaren maken we cryptocurrencies daadwerkelijk toegankelijk voor
een breder publiek.
In deze brochure leest u alles wat u moet weten om de stap te zetten naar
uw belegging in cryptocurrencies. Stapt u samen met ons in de toekomst?

Met hartelijke groet,

Maurice Mureau

Nick Friedrich

Axel Macro
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Onze directie
De oprichters van Hodl hebben hun sporen verdiend in de traditionele
investerings- én cryptocurrencywereld. Ze hebben jarenlange ervaring
in het begeleiden van beleggers bij traditionele en cryptocurrency
beleggingen. Hodl werd in 2017 opgericht om investeerders kennis te laten
maken met Bitcoin, cryptocurrency en blockchaintechnologie door middel
van workshops en seminars.
Door hun kennis over traditioneel vermogensbeheer, data-analyse en
cryptocurrency te combineren, kon Hodl in hoog tempo opgeschaald
worden. Dit heeft geresulteerd in een uniek product dat eenvoudig en
veilig beleggen in een gespreid cryptocurrency portfolio mogelijk maakt.
Als één van de eerste beleggingsondernemingen heeft Hodl een AFMregistratie ontvangen voor hun fondsen en in 2021, behaalde Hodl het
hoogste rendement van alle Nederlandse cryptocurrency fondsen door de
unieke strategie.

Maurice Mureau

Nick Friedrich

Axel Macro

CEO

COO

CLO

– 25 jaar werkzaam in de traditionele
beleggingswereld

– 10 jaar ervaring als cryptocurrency
analist

– 35 jaar ervaring op juridisch gebied
als advocaat

– Management van 5 sterren
Morningstar fonds

– 12 jaar ervaring als trader in Forex
markten

– Serie-ondernemer en ervaren
belegger

– Fintech opleiding Oxford Said
business school

– Betrokken bij oprichting
verschillende crypto bedrijven

– Voormalig Chief Legal Officer van
een beursgenoteerde onderneming
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“Hodl.nl portfolio investors can have
peace-of-mind, their digital assets are
secured by the best-in-class solution
on the market.”
Alexandre Lemarchand VP of Global Partnerships at Ledger Enterprise Solutions

De financiële wereld zoals we die
kennen staat aan de vooravond
van grote veranderingen.
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cryptocurrency naar een geavanceerde,
baanbrekende en innovatieve technologie
voor bedrijven en industrieën. De afgelopen
jaren hebben we een exponentiële groei
gezien van investeringen in toepassingen
met gebruik van blockchain door het
bedrijfsleven.
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hoeveelheden en kan worden opgeslagen en

In deze zeer dynamische wereld is Hodl
de partner die het kaf van het koren kan
scheiden. Hodl onderzoekt en selecteert
coins met een solide business model, hoge
groeiverwachtingen en goede vooruitzichten
en vertaalt dit naar de juiste allocatie in de
fondsen.

“You should be taking this technology as
seriously as you should have been taking
the development of the internet in the
early 1990’s.”
Blythe Masters Former Head of Commodities at JP Morgan

Waarom Hodl?
Eenvoudig instappen
Bij Hodl belegt u op een gemakkelijke manier in cryptocurrency. U heeft
geen omkijken naar verschillende accounts, wallets en private keys.
Hierdoor stapt u gemakkelijk maandelijks in- en uit de fondsen stappen in
de door u gekozen valuta.
Deskundig team
Dankzij onze ervaring in de cryptocurrency- en beleggingswereld hebben
wij een optimale investeringsstrategie samengesteld. De Hodl fondsen
worden actief beheerd en dagelijks gebalanceerd op basis van gedegen
onderzoek naar de laatste trends en kansen in de markt.
Vertrouwde aanpak
De Hodl fondsen gebruiken een traditioneel bottom-up beleggingsmodel
geoptimaliseerd voor de cryptocurrency markt. Deze unieke verdeling op
basis van risico-rendement vullen wij verder aan met onze algoritmische
trading bots en verschillende DeFi diensten.
Zorgeloos beleggen
Door onze naadloze integratie met de best-in-class cryptocurrency
beveiligingsoplossing, Ledger Vault, bieden onze fondsen het hoogste
niveau aan veiligheid. Ook zijn onze beleggingsprocessen vastgelegd in
onze AFM-registratie en wordt onze boekhouding structureel door een 3de
partij gecontroleerd.

“Door onze nauwe betrokkenheid
ontzorgen wij beleggers volledig in
deze volatiele markt.”
Maurice Mureau CEO & Co-founder Hodl.nl
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Het beleggingsproces
Top
New Technology &
High Growh Potential

Floor
Demonstrated Use-Case &
Adaption Accelerating

Foundation
Proven Technology &
Steady Growth

De opbouw van onze fondsen gebeurt op dezelfde manier als die van een
traditionele portefeuille. Voor de verdeling van de beleggingen in het fonds
gebruikt Hodl de bekende bottom-up strategie. Via deze methode creëren
wij een uitstekende risico-rendementsverhouding en geven wij onze
beleggers de juiste exposure aan de cryptocurrency markt.
De foundation is de basis van het portfolio en vormt het belangrijkste
gedeelte van de beleggingen. Deze basis bestaat uit gerenommeerde
digitale valuta waar een technologie achter zit die zich reeds bewezen
heeft. De digitale valuta die hiervoor worden opgenomen kenmerken
zich door goede liquiditeit, noteringen op meerdere exchanges en een
bewezen markt reputatie.
De floor bestaat uit cryptocurrencies met een technologische toepassing
en/of onderliggende blockchain die is ontwikkeld door gerenommeerde
teams, die praktische toepassingsmogelijkheden hebben en een groot
groeipotentieel laten zien.
De top vormt een beperkt deel van het portfolio en bevat speculatieve
cryptocurrencies waarvan het businessmodel zich nog moet bewijzen en
waarvan de analisten sterke groei verwachten.
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Het handelen via een traditioneel portfolio ondersteunen wij met
aanvullende diensten die een continu rendement genereren.
De algoritmische trading bots ontwikkeld door Hodl helpen de
koersschommelingen optimaal te benutten. Trading bots winnen aan
populariteit, ze zijn namelijk 24/7 actief en schalen posities in en uit op de
meest gunstige momenten.
Decentralized finance diensten helpen Hodl met het generen van
extra rendement. Decentralized Finance ook wel DeFi genoemd, is een
overkoepelende term voor processen zoals staken, airdrops en het
draaien van software voor nodes & gateways. Deze services bieden veel
mogelijkheden tot extra rendement voor onze fondsen.
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“Investing in cryptocurrencies is
not a sprint, it’s a marathon!”
Nick Friedrich COO & Co-founder Hodl.nl

Rendement
Jaarlijkse rendementen in 2021
Hodl.nl Genesis Fonds

378,00 %

Bitcoin (BTC)

59,79 %

Vanguard Tech Fund (VGT)

28,92 %

S&P 500 (SPX)

28,41 %

AEX Index (AEX)

26,10 %

Goud (GC1)

-4,17 %

Global Bonds (BNDX)

-5,69 %

Rendement
In de tabel ziet u het nettorendement van het Hodl Genesis fonds over 2021.
Als u dit rendement vergelijkt met traditionele beleggingscategorieën kunt
u zien dat het Hodl Genesis fonds significant beter heeft gerendeerd. Ook
de vergelijking met het rendement van Bitcoin toont aan dat een belegging
in een actief beheerde en brede portefeuille van cryptocurrencies een
optimaal resultaat bevordert.
Risico’s
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Beleggen in crypto- assets brengt vanwege de aanzienlijke
marktfluctuaties en hoge onvoorspelbaarheid significante risico’s met zich
mee en moet worden beschouwd als zeer risicovol. Beleggers kunnen
aanzienlijke verliezen lijden en (een deel van) hun inleg verliezen.
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Veelgestelde vragen
Waar moet u op letten bij het beleggen in cryptocurrencies?
Beleggen in cryptocurrency is net wat anders als het beleggen in aandelen
of obligaties. Deze nieuwe beleggingscategorie is nog vol in ontwikkeling.
Dit brengt risico’s en volatiliteit met zich mee, maar biedt ook significante
rendementsmogelijkheden. Bij Hodl raden wij investeerders altijd aan om
een langetermijnvisie te hebben bij het beleggen in deze technologie.
Meer informatie over de risico’s en andere belangrijke zaken welke u vooraf
dient door te nemen zijn het Essentiele Informatie Document (EID) en het
Investerings Memorandum (IM). Beide documenten zijn te vinden op onze
website via de fondsdocumenten pagina.

Wat maakt Hodl uniek?
Hodl richt zich op de serieuze belegger met een actief beheerd
cryptocurrency portfolio waar gemakkelijk maandelijks in en uit kan
worden gestapt. Door onze ervaring in de traditionele financiële wereld
is ons portfolio zorgvuldig opgebouwd tegen een gewogen risicorendementsverhouding. Ons rendement wordt verder geoptimaliseerd
door onze zelfontwikkelde algoritmische trading bots die 24/7 strategische
posities innemen of juist uitschalen.
Verder onderscheiden wij ons door de deelname aan verschillende DeFi
services, zo helpt Hodl bij het valideren van transacties, het onderhouden
van het netwerk en verschaffen van liquiditeit. De beleggingsfondsen van
Hodl zijn long-only wat betekent dat wij geen gebruik maken van: short
posities, leveraged trades (hefbomen) of derivatives (derivaten).

Staan de Hodl fondsen onder AFM toezicht?
Momenteel is het vanwege de nog onbekende legale status van
cryptocurrencies niet mogelijk voor Hodl om onder direct toezicht van de
AFM te komen. Hodl is echter wel geregistreerd bij de AFM als alternatieve
beleggingsinstelling die als beheerder optreedt voor:
— Hodl.nl Consensus Fund onder registratienummer 50025133
— Hodl.nl Genesis Fund onder registratienummer 50025134
— Hodl.nl Oracle Fund onder registratienummer 50026692
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Deze registratie betekent dat Hodl een KYC en AML beleid hanteert op
basis van de Nederlandse wet op het financieel toezicht (Wft) en de wet ter
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Welke kosten rekent Hodl?
De kostenstructuur van Hodl bestaat uit twee onderdelen, namelijk de
management fee en de performance fee.
De management fee van Hodl staat op 0.5% per kwartaal over het belegde
vermogen. Deze management fee wordt maandelijks gecalculeerd en per
kwartaal geïncasseerd.
De performance fee van Hodl bedraagt 20% op de behaalde positieve
rendementen en wordt berekend aan de hand van een High Watermark in
Net Asset Value (NAV). De performance fee wordt maandelijks berekend en
afgetrokken van het netto resultaat.
In de door ons gecommuniceerde rendementen zijn de kosten reeds
verrekend, deze tonen daardoor het nettoresultaat van de fondsen.

Hoe beleg ik in een van de Hodl fondsen?
Om deel te nemen aan een van de Hodl fondsen is het belangrijk om
vooraf kennis te maken met onze financiële specialisten op ons kantoor in
Rotterdam of virtueel indien dit de voorkeur heeft. Samen bespreken we de
rol van cryptocurrency in uw beleggingsportefeuille. Daarnaast nemen we
ook de benodigde documentatie door, die u vervolgens thuis kunt invullen.
Wanneer het verificatieproces is afgerond, kunt u het gewenste
investeringsbedrag overmaken naar Hodl. Op de laatste dag van de
maand zal uw belegging officieel in de Hodl fondsen worden opgenomen.
Wanneer u participant wordt krijgt u toegang tot ons klantenportaal waar
u de prestaties van uw belegging kunt volgen. Daarnaast houden we u op
de hoogte met tussentijdse en maandelijkse updates via onze nieuwsbrief.

Neem contact met ons op
+31 850 607 077
info@hodl.nl
www.hodl.nl
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We horen graag van u!
+31 850 607 077
info@hodl.nl
www.hodl.nl
Wilhelminakade 97
3072 AP Rotterdam

