
Plethora	  Precious	  Metals	  Fund:	  +61,5%
Het	  fonds	  (‘PPM’)	  steeg	  in	  juli	  met	  61,5%	  voor	  de	  leidende	  aandelenklasse.	  De	  index	  voor	  edelmetaal–
producenten,	  Amex	  Gold	  Bugs	  (symbool:	  HUI),	  steeg	  in	  dezelfde	  maand	  met	  11,2%.	  De	  edelmetalen	  kenden	  
wederom	  een	  sterke	  maand	  met	  +2,0%	  voor	  de	  goud	  ETF	  (symbool:	  GLD)	  en	  +8,3%	  voor	  de	  zilver	  ETF	  (symbool:	  
SLV).	  

Ontwikkelingen
PPM	  liet	  over	  de	  maand	  juli	  een	  record	  
winst	  zien	  van	  61,5%.	  Deze	  winst	  kwam	  
voornamelijk	  tot	  stand	  door	  een	  tweetal	  
redenen:	  
1.)	  Afgelopen	  maand	  kwam	  de	  financiering	  
van	  Southern	  Silver	  uit	  de	  lock up.	  Op	  deze	  
positie	  boekten	  wij	  een	  winst	  van	  meer	  dan	  
1.000%.	  
2.)	  De	  waarderingsmethode	  is	  aangepast.	  
Per	  1	  augustus	  boeken	  wij	  de	  helft	  van	  alle	  
papieren	  winsten	  op	  lock up	  stukken	  in.	  
Eventuele	  verliezen	  worden	  nog	  steeds	  
volledig	  opgenomen.

Hierdoor	  laten	  nu	  alle	  uitstaande	  series	  
sinds	  de	  start	  van	  het	  fonds	  een	  positief	  
rendement	  zien.

In	  juli	  rondde	  het	  fonds	  vier	  nieuwe	  
financieringen	  af,	  waarbij	  er	  wederom	  
warrants	  werden	  verkregen.	  Het	  bedrijf	  
Precipitate Gold	  financierden	  wij	  voor	  de	  
tweede	  maal	  in	  korte	  tijd.	  Op	  de	  laatste	  
twee	  pagina’s	  van	  dit	  verslag	  is	  de	  
redenatie	  hierachter	  te	  vinden.

Het	  fonds	  oefende	  afgelopen	  maand	  
enkele	  van	  haar	  warrant	  posities	  uit	  en	  
verkocht	  de	  onderliggende	  stukken.	  Naar	  
ons	  inzicht	  was	  de	  rek	  bij	  deze	  posities	  er	  
grotendeels	  uit	  en	  kon	  het	  kapitaal	  beter	  
op	  een	  andere	  manier	  ingezet	  worden.	  

Outlook
Gedurende	  juli	  hebben	  wij	  op	  een	  drietal	  
financieringen	  ingeschreven.	  Wij	  verwachten	  
deze	  te	  sluiten	  in	  augustus.	  Het	  aantal	  
financieringen	  dat	  wij	  te	  zien	  krijgen	  blijft,	  
ondanks	  de	  traditioneel	  rustige	  zomerperiode,	  
relatief	  hoog.	  

In	  augustus	  start	  een	  groot	  aantal	  bedrijven	  in	  
onze	  portefeuille	  met	  significante	  
exploratieprogramma’s.	  De	  eerste	  resultaten	  
van	  deze	  boorprogramma’s	  verwachten	  wij	  eind	  
september.	  

Het	  fonds	  verwacht	  verder	  gedurende	  de	  
maand	  augustus	  enkele	  posities	  te	  liquideren	  
om	  het	  kasniveau	  verder	  te	  verhogen.	  
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Warrant	  portefeuille	  samenstelling
De	  warrant	  portefeuille	  bestaat	  momenteel	  uit	  44	  individuele	  posities.	  In	  de	  buitenste	  ring	  van	  de	  
taartdiagram	  worden	  cumulatief	  de	  posities	  weergegeven	  die	  respectievelijk	  in	  the money,	  0-‐100%	  out	  of	  
the money	  en	  100-‐300%	  out	  of	  the money	  zijn.	  In	  de	  binnenste	  ring	  worden	  de	  individuele	  posities	  
weergegeven	  met	  de	  bijbehorende	  looptijd	  van	  de	  warrant.

Potentiele	  warrant	  exposure	  in	  %	  t.o.v.	  NAV
De	  grafiek	  geeft	  de	  relatieve	  grootte	  van	  de	  warrant	  portefeuille	  aan	  t.o.v.	  het	  totale	  beheerde	  vermogen	  
van	  het	  fonds.	  De	  grootte	  van	  de	  warrant	  portefeuille	  wordt	  berekend	  door	  de	  uitoefenprijs	  of (indien	  
deze	  hoger	  is)	  de	  koers	  van	  de	  onderliggende	  waarde	  te	  vermenigvuldigen	  met	  het	  aantal	  warrants.

Cumulatieve	  warrant	  exposure
De	  cumulatieve	  staafdiagram	  geeft	  weer	  hoe	  ver	  elke	  individuele	  positie	  out	  of	  the money	  is,	  met	  de	  
bijbehorende	  respectievelijke	  (potentiele)	  exposure.	  In	  the money	  posities	  (ITM)	  staan	  links	  op	  de	  
horizontale	  as	  aflopend	  naar	  out	  of	  the money	  warrants.	  



Track	  record	  

NAV	  €	   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2012 1.000 1.045 1.089 1.056 1.006 1.020

2013 901 706 739 570 547 434 484 553 493 487 419 403

2014 464 498 488 480 474 554 552 538 490 437 434 451

2015 513 503 512 514 493 485 383 395 384 415 417 399

2016 341 385 430 578 623 792 1.279

NAV	  
%	  

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD

2012 4,53 4,17 -‐3,04 -‐4,76 1,44 2,00

2013 -‐11,71 -‐21,64 4,72 -‐22,84 -‐3,99 -‐20,70 11,57 14,18 -‐10,78 -‐1,21 -‐14,05 -‐3,77 -‐60,48

2014 15,01 7,43 -‐2,05 -‐1,69 -‐1,09 16,73 -‐0,34 -‐2,43 -‐9,08 -‐10,82 -‐0,69 3,97 11,82

2015 13,73 -‐1,81 1,70 0,49 -‐4,16 -‐1,59 -‐20,99 3,10 -‐2,88 8,04 0,62 -‐4,34 -‐11,45

2016 -‐14,55 12,80 11,80 34,33 7,81 27,10 61,51 220,33
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Posities* 28

Administrateur Circle	  Investment	  Support Services	  B.V.

Bewaarbedrijf Stichting Depositary	  Plethora	  Precious	  Metals	  Fund

Minimale Investering €	  45.000

Beheervergoeding 1%	  jaarlijks

Prestatievergoeding 20%	  met	  cumulatieve drempel van	  1,5%	  per	  kwartaal

High	  Watermark Ja

Toetredingskosten 0%

Uittredingskosten 1%	  t.g.v.	  het	  Fonds

*	  Posities met	  intrinsieke waarde
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Precipitate Gold	  (TSXV:	  PRG	  – C$0,29)

Precipitate Gold,	  geleid	  door	  Jeff	  Wilson,	  is	  een	  bedrijf	  dat	  actief	  is	  in	  de	  Dominicaanse	  Republiek.	  In	  de	  directie	  
van	  het	  bedrijf	  zijn	  verder	  de	  gerenommeerde	  geologen	  Adrian	  Fleming	  (adviseur	  van	  PPM)	  en	  Quinton Hennigh
te	  vinden.	  Precipitate heeft	  haar	  project	  geclaimd	  direct	  na	  de	  ontdekking	  (2012)	  van	  de	  Romero	  goud-‐koper
afzetting	  door	  buurman	  GoldQuest Mining.	  Het	  resultaat	  is	  een	  groot	  landpakket	  over	  de	  prospectieve	  Tireo
Gold	  Trend.	  Deze	  trend	  is	  nu	  volledig	  in	  eigendom	  van	  GoldQuest en	  Precipitate en	  deze	  bedrijven	  hebben	  een	  
“joint	  venture	  light”	  gesloten	  op	  het	  gebied	  van	  datadeling.	  

Na	  een	  jaar	  voorbereidend	  werk	  was	  het	  in	  2014	  tijd	  voor	  Precipitate om	  te	  boren	  op	  het	  boordoel	  Ginger Ridge.	  
Het	  beperkte	  boorprogramma	  van	  ongeveer	  1.200	  meter	  raakte	  meteen	  in	  het	  vijfde	  gat	  hoogwaardige	  
mineralisatie	  aan	  de	  oppervlakte	  (13,4	  gram	  goud	  per	  ton	  gesteente	  over	  5	  meter).	  De	  belangrijkste	  les	  die	  
getrokken	  kan	  worden	  uit	  deze	  boringen	  is	  dat	  de	  beste	  goudmineralisatie	  zeer	  sterk	  correleert	  met	  de	  
geofysica.	  Het	  goud	  houdende	  gesteente	  is	  namelijk	  geassocieerd	  met	  ijzersulfiden,	  deze	  sulfiden	  geleiden	  
elektriciteit.	  (afbeelding	  hiervan	  op	  de	  volgende	  pagina,	  paars	  is	  sterk	  elektrisch	  geleidend	  gesteente)	  	  

Door	  slechte	  marktomstandigheden	  bleef	  een	  koersreactie	  echter	  uit,	  ondanks	  dit	  initiële	  boorsucces.	  Hierdoor	  
kon	  Precipitate niet	  het	  benodigde	  kapitaal	  aantrekken	  om	  de	  boringen	  voort	  te	  zetten.	  Wel	  was	  er	  genoeg	  geld	  
om	  verder	  geofysisch	  onderzoek	  te	  doen.	  Hieruit	  bleek	  dat	  de	  boringen	  uit	  2014	  aan	  de	  zuidrand	  van	  een	  pakket	  
sterk	  elektrisch	  geleidend	  gesteente	  is	  gedaan.	  Op	  basis	  hiervan	  lijken	  de	  beste	  boorddoelen	  enkele	  honderden	  
meters	  naar	  het	  noorden	  te	  liggen.	  

Positie	  PPM
In	  december	  2015	  nam	  het	  fonds	  een	  financiering	  op	  in	  Precipitate tegen	  een	  koers	  van	  C$	  0,08.	  Bij	  elk	  
aangekocht	  aandeel	  verkreeg	  het	  fonds	  tevens	  een	  warrant	  met	  een	  uitoefenprijs	  van	  C$	  0,12.	  Afgelopen	  maand	  
nam	  het	  fonds	  wederom	  deel	  in	  een	  financiering	  van	  Precipitate op	  C$	  0,25	  (groene	  lijn)	  inclusief	  een	  warrant	  
met	  een	  uitoefenprijs	  van	  C$	  0,35.

Outlook
Precipitate heeft	  nu	  voldoende	  geld	  om	  de	  komende	  maanden	  de	  veelbelovende	  boordoelen	  te	  gaan	  testen.	  
Aangezien	  het	  geologische	  model	  relatief	  eenvoudig	  is,	  is	  het	  bedrijf	  actief	  bezig	  om	  op	  haar	  grote	  landpakket	  
meerdere	  boordoelen	  zoals	  de	  Ginger Ridge te	  genereren.	  

Conclusie
Nu	  het	  bedrijf	  in	  de	  vorige	  financiering	  ruim	  voldoende	  geld	  heeft	  opgehaald	  om	  de	  boordoelen	  daadwerkelijk	  te	  
kunnen	  boren	  denken	  wij	  dat	  Precipitate weer	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  markt	  zal	  komen.	  Ook	  schatten	  wij	  de	  
kans	  dat	  ze	  boorkernen	  met	  mooie	  mineralisatie	  naar	  boven	  weten	  te	  halen	  relatief	  hoog	  in.	  Dit	  in	  combinatie	  
met	  een	  zeer	  actieve	  buurman	  in	  de	  vorm	  van	  GoldQuest zorgt	  ervoor	  dat	  Precipitate goed	  gepositioneerd	  is	  
voor	  een	  mooie	  ontdekking.	  
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Precipitate Gold	  (TSXV:	  PRG	  – C$0,29)


