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30 november 2017

Stichting CFK is beheerder van het 4%-fonds, waarin uitsluitend profvoetballers en beroepswielrenners participeren.
Deze participatie is tot stand gekomen via de verplicht gestelde overbruggingsregeling voor contractspelers in de
branche betaald voetbal en beroepswielrenners in het professionele wielrennen. De inleg heeft plaatsgevonden in
individuele deelnemersfondsen, die niet verhandelbaar zijn. De deelnemersfondsen worden collectief belegd. De
participanten in het 4%-fonds ontvangen een overbruggingsuitkering, waardoor het fonds langzaam leeg loopt.
Belegging vindt plaats in bedrijfsobligaties en staatsobligaties met in beginsel een minimale rating van BBB en een
gemiddelde rating van minimaal A-. De portefeuille heeft een ‘buy-and-hold’ karakter. De waardering van de portefeuille
vindt plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. Het streefrendement is 5% per jaar en wordt jaarlijks per 1 juli
berekend.
Het beleid en de controle op de uitvoering van het vermogensbeheer wordt door de beheerder bepaald, onder meer op
basis van advies van de beleggingscommissie. De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed aan Lombard
Odier Asset Management Ltd..
Fondsgegevens
Fondsvermogen:
€ 131,8 miljoen

Beleggingsrendement:
(bruto)

Intrinsieke waarde:
(indexcijfer)

Kosten:

‘16/17:
‘15/16:
‘14/’15:
‘13/’14:
‘12/’13:
‘11/’12:

1/7/2017: 126,27
1/7/2016: 120.67
1/7/2015: 115,14
1/7/2014: 109,85
1/7/2013: 104,81
1/7/2012: 100,00

Beheer:
Organisatie (‘16/17):
Organisatie (‘15/16):
Organisatie (‘14/15):
Organisatie (‘13/14)
Organisatie (‘12/13):

4,97%
5,14%
5,14%
5,15%
5,14%
5,14%

0.075%
0,205%
0,20%
0,21%
0,20%
0,20%

Belegd vermogen
Verdeling naar rating en sector (% portefeuille)

Verdeling naar resterende looptijd (% portefeuille)

Toelichting

In de maand november vonden geen
aflossingen plaats. Eind november waren er
nog 30 obligaties in portefeuille.
Vanaf december wordt de cash in portefeuille
(momenteel ca. € 6 miljoen) belegd in het
Hoofdfonds, een fonds eveneens onder
beheer van het CFK. Doel hiervan is om
hierop een hoger rendement te behalen dan
de spaarrente (0%) zonder veel extra risico te
lopen. Voor het beleggingsbeleid van het
Hoofdfonds verwijzen wij naar het prospectus,
te vinden op www.cfk.nl

