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1	 De	bevoegde	autoriteit	met	betrekking	tot	zowel	de	Beheerder,	het	Fonds	als	het	Essentiёle-informatiedocument.	
2	 Begrippen	met	een	hoofdletter	die	niet	in	dit	Essentiёle-informatiedocument	zijn	gedefinieerd,	hebben	de	betekenis	die	eraan	wordt	gegeven	in	de	Fondsdocumentatie.
3	 De	Europese	lidstaten	zijn:	België	en	Luxemburg.

Essentiële-informatiedocument
In	dit	document	wordt	u	essentiële	informatie	gegeven	over	dit	beleggingsproduct.	Het	is	geen	marketingmateriaal.	Deze	informatie	is	wettelijk
voorgeschreven	om	u	te	helpen	de	aard,	de	risico's,	de	kosten,	de	mogelijke	winsten	en	verliezen	van	dit	product	te	begrijpen	en	u	te	helpen
het	met	andere	producten	te	vergelijken.

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product2

Soort

Een	belegging	in	het	Fonds	bestaat	uit	(i)	een	lidmaatschapsrecht	in	het	Master	Fonds	of	(ii)	een	commanditair	vennoot-
schapsbelang	in	het	Feeder	Fonds.	Het	Master	Fonds	is	een	coöperatie	met	uitgesloten	aansprakelijkheid,	opgericht	
naar	Nederlands	recht.	Het	Feeder	Fonds	is	een	commanditaire	vennootschap	beheerst	door	een	Nederlandse	
commanditaire	vennootschapsovereenkomst	(de	LPA).	Het	Master	Fonds	en	het	Feeder	Fonds	zijn	closed-end	beleg-
gingsinstellingen	als	bedoeld	in	artikel	1:1	Wet	op	het	financieel	toezicht	(Wft),	en	worden	beheerd	door	de	Beheerder.	
De	Beheerder	heeft	een	vergunning	op	grond	van	artikel	2:65	Wft	verkregen.	De	Beheerder	heeft	een	paspoort	
aangevraagd	voor	het	aanbieden	van	het	Fonds	in	andere	Europese	lidstaten.	Voor	het	Fonds	is	Vistra	Depositary	
Services	B.V.	aangesteld	als	bewaarder	in	de	zin	van	de	Wft.

Looptijd

Het	Master	Fonds	heeft	een	vaste	looptijd	van	15	jaar	met	een	verlengingsoptie	van	3x1	jaar.	Het	Master	Fonds	kan	eer-
der	worden	ontbonden	in	overeenstemming	met	de	members	agreement	met	betrekking	tot	het	Master	Fonds	(de	MA).	
Het	Feeder	Fonds	heeft	een	looptijd	tot	het	einde	van	de	liquidatie	van	het	Master	Fonds,	tenzij	het	Feeder	Fonds	eerder	
wordt	ontbonden	in	overeenstemming	met	de	LPA.	De	Beheerder	is	niet	gerechtigd	het	Fonds	eenzijdig	te	beëindigen.

Doelstellingen

Het	Fonds	heeft	een	private	equity	fund	of	funds	strategie.	Het	doel	van	het	Fonds	is	te	beleggen	in	Portefeuille	Fond-
sen	die	worden	beheerd	door	marktleidende	private-equity	managers	met	een	bewezen	staat	van	dienst	(het	Primaire 
Doel).	Het	Fonds	belegt	ook	in	Portefeuille	Fondsen	die	worden	beheerd	door	de	Beheerder.	Het	Fonds	zal	investeren	in	
Portefeuille	Fondsen	in	Noord-Amerika	en	Europa	(voornamelijk	in	de	Europese	Unie).	In	verband	met	en	ten	behoeve	
van	het	Primaire	Doel	kan	het	Fonds	ook	andere	activiteiten	ontplooien	die	de	Beheerder	nodig	of	nuttig	acht.	Het	
Feeder	Fonds	is	een	feeder	beleggingsinstelling	en	investeert	uitsluitend	in	deelnemingsrechten	uitgegeven	door	het	
Master	Fonds.	De	investeringen	van	het	Fonds	zijn	illiquide.	Het	rendement	van	kapitaal	en	de	realisatie	van	winsten	uit	
een	belegging	in	het	Fonds	zijn	afhankelijk	van	een	aantal	factoren,	bijvoorbeeld	(i)	het	vermogen	van	de	Beheerder	
om	juiste	beleggingen	te	selecteren,	(ii)	de	marktomstandigheden	en	(iii)	het	vermogen	van	het	Fonds	om	opbrengsten	
uit	de	beleggingen	van	het	Fonds	te	realiseren,	met	name	bestaande	uit	verkoopopbrengsten.	Meer	informatie	over	de	
doelstellingen	en	risico’s	is	te	vinden	in	de	MA,	de	LPA	en	het	AIFMD	Disclosure	Document	(het	Disclosure Document, en 
samen	met	de	MA	en	de	LPA	de	Fondsdocumentatie).	

Retailbeleggers- 
doelgroep

Deelnemingsrechten	in	het	Master	Fonds	kunnen	alleen	worden	verworven	tegen	een	minimale	tegenwaarde	van	
EUR	10.000.000,	waarvan	EUR	100.000	in	één	keer	dient	te	worden	verstrekt.	Deelnemingsrechten	in	het	Feeder	
Fonds	kunnen	alleen	worden	verworven	tegen	een	minimale	tegenwaarde	van	EUR	500.000,	waarvan	EUR	100.000	in	
één	keer	dient	te	worden	verstrekt.	De	Beheerder	behoudt	zich	het	recht	voor	om	kapitaalstortingen	van	een	lager	
bedrag	te	accepteren,	met	dien	verstande	dat	de	Beheerder	in	geen	geval	kapitaalstortingen	voor	minder	dan	EUR	
100.000	zal	accepteren.	Een	belegging	in	het	Fonds	vereist	een	langjarige	beleggingshorizon	en	is	daarom	geschikt	
voor	potentiële	beleggers	die	substantiële	kennis	hebben	van	en	ervaring	hebben	met	het	doen	van	beleggingen	in	
(private	equity)fondsen,	die	het	risico	van	verlies	van	het	gehele	of	een	deel	van	het	belegde	kapitaal	kunnen	dragen	
en	in	staat	zijn	de	in	de	Fondsdocumentatie	uiteengezette	verklaringen	en	garanties	te	verstrekken.	Een	belegging	
in	deelnemingsrechten	is	daarom	niet	geschikt	voor	beleggers	met	een	kortere	beleggingshorizon,	of	beleggers	die	
hun	belegging	op	korte	termijn	wensen	te	liquideren.	Beleggen	in	het	Fonds	moet	plaatsvinden	als	onderdeel	van	
een	gespreid	belegde	portefeuille.

Productnaam	 Gemstar	I	Coöperatief	U.A.	(het	Master Fonds)	en		Gemstar	I	Feeder	C.V	(het	Feeder Fonds, en   
	 samen	met	het	Master	Fonds,	het	Fonds)
PRIIP ontwikkelaar	 Gilde	Equity	Management	(GEM)	Benelux	Partners	B.V.	(de	Beheerder)
Website	 https://www.gembenelux.com
Telefoonnummer	 +31	(0)30	7605910
Bevoegde autoriteit1 	 Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM)
Publicatiedatum	 16	januari	2023	
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Wat zijn de risico’s en wat kan ik er  
voor terugkrijgen?

Het	risico-	en	rendementsprofiel	van	het	Fonds	staat	beschreven	
onder	“doelstellingen”	en	“retailbeleggersdoelgroep”.	

De	samenvattende	risico-indicator	is	een	richtsnoer	voor	het	
risiconiveau	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.	We	hebben	dit	product	ingedeeld	in	klasse	6	uit	7;	
dat	is	de	op	één	na	hoogste	risicoklasse.	Dat	betekent	dat	de	potenti-
ele	verliezen	op	toekomstige	prestaties	worden	geschat	als	hoog	en	
dat	de	kans	dat	de	wij	u	niet	kunnen	betalen	wegens	een	slechte	
markt	heel	groot	is.	Kijk	in	de	Fondsdocumentatie	voor	de	materiёle	
risico’s.	Omdat	dit	product	niet	is	beschermd	tegen	toekomstige	
marktprestaties,	kunt	u	uw	belegging	geheel	of	gedeeltelijk	verliezen.	
Als	wij	u	niet	kunnen	betalen	wat	aan	u	verschuldigd	is,	zou	u	uw	
gehele	inleg	kunnen	verliezen.	

Risico indicator 

Deze	tabel	laat	zien	hoeveel	geld	u	zou	kunnen	terugkrijgen	in	de	
komende	15	jaar,	in	verschillende	scenario’s,	als	u	EUR	10.000	inlegt.	
De	weergegeven	scenario’s	illustreren	het	mogelijke	rendement	op	
uw	belegging.	U	kunt	ze	vergelijken	met	de	scenario’s	van	andere	
producten.	De	weergegeven	scenario’s	zijn	illustraties	op	basis	van	
bepaalde	aannames.	Wat	u	ontvangt,	hangt	af	van	hoe	de	markt	pres-
teert	en	hoe	lang	u	de	belegging/het	product	aanhoudt.	Dit	product	
kan	niet	eenvoudig	worden	verkocht.	Dat	betekent	dat	het	lastig	is	in	

te	schatten	hoeveel	u	zou	terugkrijgen	als	u	besluit	tot	verkoop	vóór	
het	einde	van	de	aanbevolen	periode.	Eerder	verkopen	is	niet	of	alleen	
tegen	hoge	kosten	of	met	een	groot	verlies	mogelijk.	De	weergegeven	
bedragen	zijn	inclusief	alle	kosten	van	het	product	zelf,	(waar	van	toe-
passing)	maar	mogelijk	niet	inclusief	alle	kosten	die	u	betaalt	aan	uw	
adviseur	of	distributeur.	In	de	bedragen	is	geen	rekening	gehouden	
met	uw	persoonlijke	fiscale	situatie,	die	eveneens	van	invloed	kan	zijn	
op	hoeveel	u	terugkrijgt.

Prestatiescenario's Belegging	Eur	(€)	10.000,-

Scenario’s 1	jaar 5	jaar	 15	jaar	
Aanbevolen	periode	 
van bezit

Ongunstig	
scenario

Wat	kunt	u	terug	krijgen	 
na kosten?

– – EUR	18.416,00

Gemiddeld  
rendement	per	jaar

– – 14,73%

Gematigd 
scenario

Wat	kunt	u	terug	krijgen	 
na kosten?

– – EUR	21.483,18

Gemiddeld  
rendement	per	jaar

– – 22,61%

Gunstig 
scenario

Wat	kunt	u	terug	krijgen	 
na kosten?

– – EUR	25.615,68

Gemiddeld  
rendement	per	jaar

– – 28,83%

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen? 

Indien	het	Fonds	over	onvoldoende	middelen	beschikt	om	aan	haar	
uitkeringsbeleid	te	voldoen	danwel	om	haar	schulden	bij	liquidatie	
(geheel) te betalen, dan ontvangt u geen uitkeringen en kunt u uw 
gehele	inleg	of	een	gedeelte	daarvan	verliezen.	Het	product	wordt	niet	
gedekt	door	enige	garantie	of	een	compensatie-	of	waarborgregeling	
voor	beleggers.

 
 

Wat zijn de kosten? 

De	persoon	die	u	adviseert	over	dit	product	of	u	dit	product	verkoopt,	
brengt	u	mogelijk	andere	kosten	in	rekening.	In	dat	geval	verstrekt	
deze	persoon	u	informatie	over	deze	kosten	en	over	de	gevolgen	
ervan	voor	uw	belegging.	De	verlaging	van	de	opbrengst	laat	zien	
welk	effect	de	totale	door	u	te	betalen	kosten	hebben	op	uw	mogelijk	
beleggingsrendement.	De	bedragen	zijn	gebaseerd	op	de	veronder-
stelling	dat	u	€10.000,-	inlegt.	De	getallen	zijn	schattingen	gebaseerd	
op	een	gematigd	scenario	en	kunnen	in	de	toekomst	veranderen.
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Kosten in de loop van de tijd

Belegging	Eur	(€)	10.000,- Indien u verkoopt  
na	1	jaar

Indien u verkoopt  
na	5	jaar

Indien u verkoopt  
na	15	jaar

Scenario’s

Totale kosten – – EUR	1.216,94

Effect	op	rendement	(RIY)	per	jaar – – 1.95%

Samenstelling van de kosten
Onderstaande	tabel	geeft	het	volgende	weer:
• Het	effect	dat	de	verschillende	soorten	kosten	elk	jaar	hebben	 

op	uw	mogelijke	beleggingsrendement	aan	het	eind	van	 
de	Aanbevolen	periode	van	bezit;

• De	betekenis	van	de	verschillende	kostencategorieën. 

De	persoon	die	u	adviseert	over	dit	product	of	u	dit	product	verkoopt,	
brengt	u	mogelijk	andere	kosten	in	rekening.	In	dat	geval	verstrekt	
deze	persoon	u	informatie	over	deze	kosten	en	over	de	gevolgen	
ervan	voor	uw	belegging.	

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.

Eenmalige 
kosten 

Instapkosten – Er	zijn	geen	instapkosten	van	toepassing.

Uitstapkosten – Er	zijn	geen	uitstapkosten	van	toepassing.

Lopende 
kosten

Portefeuilletransactie
kosten

– Het	effect	van	de	kosten	als	wij	onderliggende	 
beleggingen	voor	het	product	aankopen	of	verkopen.		

Beheer-	en	andere	
lopende kosten

1,34% Het	effect	van	de	kosten	die	wij	elk	jaar	afnemen	 
voor	het	beheer	van	uw	beleggingen.

Incidentele 
kosten

Prestatievergoedingen – Het	effect	van	de	prestatievergoeding.

Carried Interests 0,61% Het	effect	van	carried	interests.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 

Het	Fonds	is	een	closed-end	alternatieve	beleggingsinstelling	en	in	het	
algemeen mogen beleggers hun belang in het Fonds niet verkopen 
of	overdragen,	behalve	zoals	toegestaan	in	de	Fondsdocumentatie.	
Beleggers	mogen	zich	niet	uit	het	Fonds	terugtrekken,	tenzij	dit	is	
toegestaan	volgens	de	Fondsdocumentatie.	De	Aanbevolen	 
 
 

 
 
periode van bezit is tot de einddatum van het Fonds (zoals hierboven 
vermeld),	omdat	de	Beheerder	een	optimaal	rendement	nastreeft	over	
de	gehele	periode	van	het	Fonds.	Een	vervroegde	uittreding	van	een	
belegger	heeft	een	negatief	effect	op	het	rendement	dat	een	belegger	
kan	ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen? 

U	kunt	uw	klacht	over	het	product	of	de	Beheerder	indienen	bij	de	directie	van	Gilde	Equity	Management	(GEM)	Benelux	Partners	B.V.,	 
Heemsteedseweg	22,	3992	LS	Houten,	Nederland.

Andere nuttige informatie

Voor	meer	informatie	over	het	Fonds	wordt	verwezen	naar	de	Fondsdocumentatie.


