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Doel: Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte 
informatie is wettelijk voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's en de eventuele winsten of 
verliezen van dit product, en u te helpen dit product met andere te vergelijken. 
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U wilt een product aanschaffen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

Wat is dit voor een product? 

 Soort Gewone aandelen in Pershing Square Holdings, Ltd., een gesloten beleggingsmaatschappij naar het recht 
van Guernsey (de ‘Vennootschap’). De gewone aandelen worden verhandeld op de Euronext Amsterdam 
en de Main Market van de London Stock Exchange. De gewone aandelen worden in Pond Sterling 
verhandeld op de Main Market van de London Stock Exchange en in Amerikaanse Dollars op Euronext 
Amsterdam. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en er is geen vervaldatum voor de 
gewone aandelen. Er is geen aanbevolen houdperiode voor de gewone aandelen.  De vennootschap kan, 
maar is niet verplicht, gewone aandelen in te kopen. Beleggers mogen verwachten dat het primaire middel 
om gewone aandelen te vervreemden zal bestaan uit verkopen op de secondaire markt. De prijs waartegen 
een belegger de gewone aandelen kan verkopen is afhankelijk van de vigerende prijs op de secundaire 
markt, en kan de vigerende netto-inventariswaarde per gewoon aandeel al dan niet weergeven. De gewone 
aandelen zijn in het verleden verhandeld tegen een korting op de netto-inventariswaarde van de 
Vennootschap en worden mogelijk ook in de toekomst met een dergelijke korting verhandeld. 
 

 Doelstelling  De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is het behouden van het kapitaal en het streven naar een 
maximale vermogenstoename op lange termijn die in verhouding staat tot een redelijke risico.  De 
Vennootschap tracht haar beleggingsdoelstelling te bereiken door middel van lange en korte 
beleggingsposities in aandelen of schuldbewijzen uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse 
overheidsinstellingen  (met inbegrip van in aandelen converteerbare schuldbewijzen), derivaten en alle 
overige financiële instrumenten waarvan haar beleggingsbeheerder, Pershing Square Capital Management, 
L.P. (de ‘Beheerder’), van mening is dat deze de beleggingsdoelstelling van de Vennootschap zullen 
behalen. 

 Beoogde De Vennootschap is niet specifiek bedoeld voor particuliere beleggers. Een belegging in de Vennootschap 
 particuliere  is alleen geschikt  voor beleggers die in staat zijn de om de voordelen en risico's van een dergelijke  
 beleggers belegging in te schatten, die het potentiële risico van kapitaalverlies begrijpen en die weten dat de 

liquiditeit van de gewone aandelen beperkt kan zijn, 

Vervaldatum Er bestaat geen vervaldatum voor dit product. 

 

Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor terugkrijgen?
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 Let op het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere 
munteenheid, dus het uiteindelijke rendement is afhankelijk 
van de wisselkoers tussen de twee munteenheden. 
Bovenstaande risico-indicator houdt geen rekening met dit 
risico. 
 

 
Lager risico  Hoger risico 

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar 
aanhoudt. 

Het werkelijke risico kan sterk variëren als u in eerder 
verkoopt en u daardoor mogelijk minder terugkrijgt. 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer van dit 
product ten opzichte van andere producten. De indicator laat 
zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product 
wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor 
betaling is. 

 De Vennootschap is blootgesteld aan het risico dat haar 
portefeuille niet presteert volgens de doelstellingen van de 
Vennootschap als er ongepast wordt belegd of als de markten 
ongunstig evolueren. De Vennootschap is blootgesteld aan 
risico's die voortvloeien uit het falen van systemen en controles 
in de activiteiten van de Beheerder of andere dienstverleners. 
Hoewel er een aantal methoden bestaan waarmee de 
Vennootschap kan trachten een eventuele daling van de netto-
inventariswaarde waartegen de aandelen van de Vennootschap 
op de secundaire markt worden verhandeld te beheersen, 
bestaat er geen garantie dat de Vennootschap een of meer van 
deze methoden kan of zal gebruiken of, indien zij dat wel doet, 
dat deze succesvol zullen zijn. 

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige 
marktprestaties, zodat u een deel of het geheel van uw 
belegging zou kunnen verliezen. 
 

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, wat een 
middelhoge risicoklasse betekent. Dit betekent dat de potentiële 
verliezen op toekomstige prestaties op een middelhoog niveau 
worden geschat. Slechte marktomstandigheden hebben 
waarschijnlijk een invloed op de mogelijkheid om u te betalen. 
 
 
 

 Als wij niet in staat zijn om u te betalen wat wij u verschuldigd 
zijn, kunt u uw hele belegging verliezen. 



Geïnvesteerd bedrag USD 10,000 

Scenario's  1 jaar 3 jaar 
 5 jaar 
(Aanbevolen 
houdperiode) 

Wat u terug kunt krijgen, na kosten  1.651,29  2.763,01  1.759,65 
Stressscenario 

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst  -83,49%  -34,87%  -29,35% 

Wat u terug kunt krijgen, na kosten  7.084,04  5.061,07  3.853,51 
Ongunstig scenario 

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst  -29,16%  -20,31%  -17,36% 

Wat u terug kunt krijgen, na kosten  9.391,69  8.226,35  7.205,61 
Gematigd scenario 

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst  -6,08%  -6,30%  -6,34% 

Wat u terug kunt krijgen, na kosten  12.314,75  13.224,85  13.326,12 
Gunstig scenario 

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst  23,15%  9,76%  5,91% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen als u uw belegging 5 jaar aanhoudt, in verschillende scenario’s, als 
u USD 10.000 inlegt. 

De getoonde scenario’s laten zien wat de resultaten van uw investering kunnen zijn. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere 
producten. 

De getoonde scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze 
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging / het product 
aanhoudt. 

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug zou kunnen krijgen, en houdt geen rekening met de situatie waarin 
wij niet in staat zijn om u te betalen. 

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. 
De bedragen houden geen rekening met uw fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

Wat gebeurt er als PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. – ORDINARY SHARES niet kan betalen? 

De Vennootschap is niet verplicht om een betaling aan u te doen met betrekking tot uw belegging. Als de Vennootschap wordt 
geliquideerd, heeft u recht op een uitkering die gelijk is aan uw aandeel in het vermogen van de Vennootschap, na betaling van 
alle schuldeisers. De Beheerder is niet verplicht een uitkering aan u te doen op de gewone aandelen. Er is geen vergoedings- of 
garantieregeling van toepassing op de Vennootschap. Als u in de Vennootschap belegt, moet u bereid zijn het risico te nemen dat 
u uw gehele inleg verliest. 

Wat zijn de kosten? 
 
De Vermindering van het rendement (RIY) laat zien welke invloed de totale kosten die u betaalt zullen hebben op het beleggingsrendement dat 
u zou kunnen krijgen. De totale kosten houden rekening met eenmalige, lopende en incidentele kosten. 

De hier getoonde bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor de drie verschillende periodes dat het wordt aangehouden. Zij 
zijn inclusief potentiele uitstapkosten. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u USD 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen 
en kunnen in de toekomst veranderen. 

Kosten gedurende de periode 

De persoon die u dit product verkoopt of er over adviseert brengt u mogelijk andere kosten in rekening. Als dat het geval is, zal deze persoon u 
informatie geven over deze kosten en u laten zien wat het effect is van alle kosten op uw belegging in de loop van de tijd. 

 



  
Geïnvesteerd bedrag USD 10,000 

 Scenario’s  Als u verkoopt 
na 1 jaar 

 Als u verkoopt 
na 3 jaar 

 Als u 
verkoopt 
na 5 jaar 

Totale kosten  316,34  977,03  1.680,03 

Vermindering van het rendement (RIY) per jaar  3,16%  3,16%  3,15% 

Samenstelling van de kosten 
Onderstaande tabel toont het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement 
aan het eind van de aanbevolen houdperiode de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar 

 

Eenmalige kosten 

 

Lopende kosten 
 

Incidentele kosten 

 Instapkosten 0,00% 

Uitstapkosten 0,00% 
 
 
Transactiekosten 
Portefeuille        0,56% 
 
Overige lopende kosten          2,54% 
 
Prestatievergoedingen        0,14% 
 
Co-investeringsstructuur       0.00% 

 Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uw inleg doet. Dit is 
het maximum dat u kunt betalen, en u moet mogelijk minder betalen. 
Het effect van de kosten bij het uitstappen uit uw belegging op de 
vervaldatum. 
 Het effect van de kosten van het kopen en verkopen van  
 onderliggende beleggingen voor het product. 
 
De gevolgen van de kosten die we elk jaar nemen voor het beheer van 
uw investeringen. 
Het effect van de prestatievergoeding. 
 

Het effect van de Co-investeringsstructuur. 
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Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen? 
 
Voor dit product is geen minimum aanhoudperiode vereist. Het is ontworpen voor investeringen op lange termijn met 
de mogelijkheid voor beleggers om hun belegging naar believen op Euronext Amsterdam of de London Stock Exchange 
te verkopen. De aanbevolen aanhoudperiode in dit document dient slechts ter illustratie. De Vennootschap is niet 
verplicht om aandelen in de Vennootschap te verwerven. U kunt uw aandelen in de Vennootschap op elke dag die een 
handelsdag is op Euronext Amsterdam of de London Stock Exchange verkopen. Er zijn bij de verkoop van uw belegging 
geen kosten of boetes verschuldigd aan de Vennootschap of de maker van PRIIP's, maar het kan zijn dat u vergoedingen 
of commissies moet betalen aan een persoon die de verkoop namens u regelt. 

 
 

   

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Indien u een klacht heeft over het product of het gedrag van de maker van het product, kunt u uw klacht indienen [op de website 
van de Vennootschap, www.pershingsquareholdings.com] of bij [de bedrijfsadministrateur],Elysium Fund Management Limited, 
P.O. Box 650, 1st Floor, Royal Chambers, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3JX Kanaaleilanden, of via +44 (0)1481 
810 100]. Als u een klacht heeft over een persoon die adviseert over het product, of het product verkoopt, dan moet u die klacht 
in eerste instantie indienen bij de betreffende persoon. 

Andere relevante informatie 

Kijk op http://www.pershingsquareholdings.com voor meer informatie en alle documentatie met betrekking tot deze 
beleggingsmaatschappij. 


