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Allereerst wens ik u namens mijn team de 
beste wensen voor het jaar 2023. Samen met 
u proosten we graag op een jaar vol wijsheid, 
voorspoed en vooral gezondheid.

Na enkele COVID jaren begonnen we ook 
met frisse moed aan 2022, maar dat jaar 
bleek een zeer zwaar jaar te worden voor 
velen. De stijgende inflatie, klimmende 
energieprijzen, de oorlogssituatie in 
Oekraïne, de aanhoudende crypto winter…

Grootse veranderingen wereldwijd bleven de 
gemoederen bezig houden, zo ook voor 
beleggers. Wereldwijd lieten indexen diepere 
bodems en lagere toppen zien.

Een bittere pil voor veel beleggers, maar een 
uitstekend moment voor ons als nieuwe 
speler om het speelveld te betreden.

Dat hebben we dan ook gedaan met het 
Digital Future Fund, waarvan u nu het eerste 
maandoverzicht voor u heeft.

De maand december liet zich maar moeilijk 
grijpen. Waar traditioneel eindejaarsrally’s de 
kop op steken om van te profiteren, bleven 
deze grotendeels uit. Het belang van een 
goede selectie en een kritisch oog bleek 
deze decembermaand belangrijker dan ooit.

We zijn dan ook verheugd om te vermelden 
dat we de maand december positief hebben 
kunnen sluiten en zo ons eerste, doch korte, 
jaar met groene cijfers hebben kunnen 
afsluiten.

Maandelijks sturen we u voortaan deze 
overzichten met daarin meer informatie over 
de handel en onze inzichten. Naast dit korte 
voorwoord krijgt u zo meer inzicht in de 
handel en de koersverloop van het fonds.

Namens het gehele team dank ik u voor uw 
vertrouwen. We kijken uit naar dit jaar.



Portfolio December 2022

Allocatie

Aandelen Cash

Locatie

Verenigde Staten Europa

Sector

Blockchain Web3



Koersverloop December 2022

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

01-12-2022 01-01-2023

Gini Capital Digital Future Fund

NASDAQ 100



Koersverloop December 2022
Digital Future Fund – Koersverloop

Jaar Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. YTD Tot.

2022 - - - - - - - - - - - +1,16% +1.16% +1,16%

Digital Future Fund – Performanceoverzicht (per nieuwe maand)

Digital Future Fund NASDAQ 100

Participatiewaarde 101,157 90,937

Rendement  afgelopen maand 1,16% -9,01%

Rendement over 2022 (YTD) 1,16%  (per 01-12-2022) -32,97%

Rendement vanaf de start DFF 1,16% -9,01%

Gem. rendement p. maand 1,16% -9,01%

Gem. rendement over 12 maanden 0,09% -0,75%

Digital Future Fund – Net Asset Value (participatiewaarde)

Jaar 1 jan. 1 feb. 1 mrt. 1 apr. 1 mei 1 jun. 1 jul. 1 aug. 1 sep. 1 okt. 1 nov. 1 dec.

2022 - - - - - - - - - - - 100

2023 100,157

Log voor de laatste stand van zaken in 
op uw klantportaal op MijnGini.Capital.

Rendementen kunnen door afronding 
verschillen van de resultaten in uw 
klantportaal.

Alle vermelde rendementen zijn netto, 
dus na aftrek van alle kosten.

Druk- en typefouten voorbehouden.

Gegevens opgemaakt in samenwerking
met IQ EQ Financial Services en actuele 
marktdata.



Bekijk uw portfolio.
Log in op uw beveiligde
MijnGini.Capital-omgeving.

Naar MijnGini.Capital



Digital Future Fund

Informatie over het fonds

Naam Gini Capital Digital Future Fund

Beheer Gini Capital

Structuur Besloten fonds voor gemene rekening (BFGR)

Instrumenten Beursgenoteerde effecten en derivaten

Kosten van het fonds

Lopende kosten 1,8% beheervergoeding per jaar

Directe kosten 0,8% per jaar (schatting per 1-12-2022)

Instapkosten 1% per emissie (deze worden opgeteld bij uw belegging)

Uitstapkosten 2,5% binnen 3 jaar na aanschaf 1% na 3 jaar na aanschaf

Prestatievergoeding 18% (eeuwigdurende high watermark)

Participeren

Min. initieel € 100.000 excl. instapkosten

Min. additioneel € 5.000 excl. instapkosten

Periode Maandelijkse in- en uitstap

Bank NL93ABNA0544240472 

Ten name van Stichting Gini Trends

Betrokken partijen

Administrateur IQ EQ Depositary B.V.

Bewaarder IQ EQ Financial Services B.V.

Broker Lynx

Accountant Mazars

Bankrelatie ABN AMROKijk voor de laatste informatie altijd op Gini.Capital.



De financiële wereld
begint vandaag.

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

T: 020 808 90 30
E-mail: info@gini.capital
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