Utrecht, 9 april 2015

Persbericht
Plethora Precious Metals Fund: vijfde kwartaal op rij beter dan de Gold Bugs Index
Het Plethora Precious Metals Fund (“PPM”) behaalde in het eerste kwartaal van 2015 een
rendement van +13,6%.
De AMEX Gold Bugs Index (HUI), een index van goudproducenten, daalde in dezelfde periode
met 2,7%. De Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) daalde 5,0%. Een overzicht van
de rendementen in de afgelopen vijf kwartalen:
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MV Junior Gold Miners ETF (GDXJ)**

+16,6%

+16,7%

-20,4%

-28,3%
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Rendement sinds 1/1/2014. Geel = PPM. Rood = HUI. Blauw = GDXJ
Sinds eind 2013 past het fonds een nieuwe strategie toe, waarbij er gebruik wordt gemaakt van
de huidige lage waarderingen van edelmetaal aandelen. Dit in combinatie met hedging, zonder
daarbij het opwaarts potentieel weg te geven.

Het rendement sinds de start:

Douwe Van Hees, fondsbeheerder: “sinds de strategiewijziging presteert PPM goed, ondanks
dat de markt voor goudaandelen nog steeds slecht is. We hebben nog een lange weg te gaan,
maar de ontwikkeling sinds eind 2013 stemt tevreden. We voegen als actief beheerd fonds
inmiddels vijf kwartalen op rij waarde toe.”
Neem voor meer informatie over het fonds contact op met Douwe van Hees, op 030-8779160 /
06 - 14514692 of op vanhees@plethorapm.com.

Het Plethora Precious Metals Fund, opgericht in juli 2012, is een fonds voor gemene rekening
dat belegt in goudaandelen. Het fonds valt buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Er is geen vergunning vereist voor het fonds. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Zie
voor de volledige disclaimer: http://www.plethorapm.com/disclaimer/
*Koers van de lead series, na aftrek van kosten
**Aangepast voor uitkeringen. Bron: Yahoo Finance.

