***PERSBERICHT***
Fondsbeheerders Add Value Fund ontvangen AAA-rating van Citywire

Amsterdam, 13 augustus 2012
Fondsbeheerders Hilco Wiersma en Willem Burgers van het Add Value Fund – de specialist in beursgenoteerde Nederlandse
small- en midcaps – hebben beiden een AAA-rating ontvangen van Citywire, een onafhankelijk ratingbureau uit het Verenigd
Koninkrijk. Hiermee behoren ze volgens Citywire tot de beste 1% fondsbeheerders van de ruim 6.000 in Europa. Op dit moment
is dit de enige en hoogste rating die in Nederland wordt toegekend aan Nederlandse fondsbeheerders die een
aandelenbeleggingsfonds beheren. In totaal hebben slechts 3 Nederlandse fondsbeheerders een AAA-rating. In tegenstelling tot
andere ratingbureaus beoordeelt Citywire alleen het persoonlijke 3-jarig risico gewogen track record van de fondsbeheerder.
Wiersma en Burgers staan op de nummer 1 positie in de categorie Aandelen Nederland van Lipper. Zij behaalden met het Add
Value Fund de afgelopen 3 jaar een netto totaalrendement van +73,2%*. Dit is een beduidend beter resultaat dan het
gemiddelde netto totaalrendement van +30,1% dat de overige 12 fondsbeheerders in deze categorie behaalden.
Fondsbeheerders Hilco Wiersma en Willem Burgers zijn bijzonder trots op deze eervolle en hoge onderscheiding: ”Na een 5sterrenrating van Morningstar en een Gold rating van Standard & Poor’s is dit de kers op de taart. Door de gehanteerde
beleggingsfilosofie, -proces en -strategie hebben we ons onderscheidend vermogen kunnen laten zien en onze meerwaarde
bewezen ten opzichte van vergelijkbare beleggingsfondsen en marktindices. Het is nu onze kerntaak om deze consistente en
significante outperformance te blijven continueren”, aldus de fondsbeheerders.

*Bron: Citywire

Peildatum: 13 augustus 2012

Profiel
Add Value Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is beursgenoteerd en dagelijks
verhandelbaar via de effectenbeurs van NYSE Euronext te Amsterdam. Het Fonds belegt uitsluitend in beursgenoteerde
Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal
€ 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander
erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.
Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 75 small- en midcap ondernemingen die van Nederlandse oorsprong zijn dan wel
statutair in Nederland zijn gevestigd. Deze ondernemingen zijn veelal wereldwijd actief. Via een “bottom-up stock picking”
aanpak – diepgaande fundamentele en waarde analyse – worden ten minste 10 en maximaal 25 ondernemingen geselecteerd
die worden opgenomen in de portefeuille.
Keijser Capital Asset Management B.V. – een 100%-dochteronderneming van Keijser Capital N.V. – is beheerder van het Add
Value Fund N.V. en is als vergunninghouder opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website. De waarde van de activa
van het Add Value Fund is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid
sterk fluctueren.
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