Utrecht, 14 juli 2016

Persbericht
Plethora Precious Metals Fund: beste fonds van Nederland
Het 
Plethora Precious Metals Fund
(“PPM”) behaalde in het eerste halfjaar van 2016 een
rendement van +98,3%. Hiermee gaat het fonds aan kop in de I
EXProfs Hollandse Hedge Fund
Index
in de stand voor dit jaar:

Geschat rendement Plethora Precious Metals Fund (gpuden lijn) afgezet tegen de Amex Gold Bugs Index
(HUI, rode lijn) en de Market Vectors Junior Gold Mining ETF (GDXJ, blauwe lijn). Peildatum: 8 juli 2016

Douwe van Hees, fondsbeheerder: “
Inclusief de schattingen voor de nieuwe maand (juli) staat
het fonds dit jaar zelfs ruim 187% in de plus. Het verlies sinds de start, op de bodem zelfs 66%,
is inmiddels omgeslagen in een winst van ruim 14%. We zijn onze participanten dankbaar voor
het vertrouwen.”
Sinds 2014 hanteert het Plethora Precious Metals Fund een nieuwe strategie met een lager
risico dan andere fondsen of ETF’s in deze sector. PPM financiert goud en zilver
exploratiebedrijven en bij dergelijke financieringen worden vaak warrants uitgegeven. Met deze
warrants heeft het fonds nog eens het recht aandelen bij te kopen tegen een vaste prijs. De
warrants zorgen voor een hefboomeffect bij koersstijgingen, zonder aanvullend risico. Mede
hierdoor werd de markt in zowel slechte (2014 en 2015) als, voorlopig, goede (2016) jaren
ruimschoots verslagen.

Van Hees:
“Na een jarenlange baisse in edelmetaal aandelen, de zwaarste sinds decennia,
staat deze sector eindelijk weer in de schijnwerpers. Met onze strategie profiteren we hier volop
van mee en significante grondstofontdekkingen kunnen nog voor extra rendement zorgen.”
Neem voor meer informatie over het fonds contact op met Douwe van Hees, op 0308779160 /
06  14514692 of op vanhees@plethorapm.com.

Het Plethora Precious Metals Fund, opgericht in juli 2012, is een fonds voor gemene rekening
dat voornamelijk belegt in edelmetaal aandelen. 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/


