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Kerncijfers EV Micro Companies Growth Fund 
 

    30-06-2021 

 

Fondsvermogen (x € 1.000)     17.016 

Aantal uitstaande participaties     249.245 

Fondsvermogen per participatie1     68,27 

 

Rendement     36,54% 

       

  

 
1 Het fondsvermogen per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het 

financieel overzicht van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
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Profiel 
 
Het EV Micro Companies Growth Fund is een ‘long-only’ fonds dat belegt in aandelen van kleine 
beursgenoteerde bedrijven (met een beurswaarde van minder dan € 500 miljoen), zogenaamde ‘micro 
caps’. Micro caps vormen een uitermate interessante beleggingscategorie, daar dit segment niet of 
nauwelijks gevolgd wordt door analisten, waardoor gedegen eigen onderzoek verrassende 

beleggingskansen oplevert. Tevens kenmerkt dit segment zich door een relatief hoog aantal fusies & 
overnames. Beleggen in micro caps wordt ook wel gezien als een alternatief voor beleggen in private 
equity. De netto rendementen zijn min of meer vergelijkbaar, echter beleggen in beursgenoteerde micro 
caps biedt liquiditeit, iets wat ontbreekt bij private equity investeringen. 
 
Kenmerken 
Het EV Micro Companies Growth Fund is een aandelenfonds met als belangrijkste kenmerken:  

• beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven met een kleine marktkapitalisatie; 
• met een geografische focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen; 
• die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn (megatrends); en 
• middels een geconcentreerde ‘long-only’ aandelenportefeuille van maximaal 20 posities. 
 
Megatrends  

De beheerder zal bij voorkeur beleggen in ondernemingen die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden 
voor de lange termijn (minimaal 5 jaar) en kijkt hierbij nadrukkelijk naar zogenaamde megatrends. Dit 
zijn trends die op een dergelijke lange termijn een grote invloed hebben op de maatschappij en zichtbaar 
zijn in ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie en ecologie. Deze lange termijn trends 
zijn volgens de beheerder minder gevoelig voor de invloed van de economische cyclus. De beheerder 
heeft vier megatrends geselecteerd: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, 
Energietransitie & Klimaat en Gezondheidszorg & Welbevinden. 

 
Beleggingsproces 
De beheerder kijkt naar kwalitatieve alsmede kwantitatieve aspecten van een bedrijf. Bij kwalitatieve 

aspecten wordt gekeken of de activiteiten van de onderneming passen binnen de geselecteerde 
megatrends en of de onderneming groeipotentieel heeft. De strategie van de onderneming en de 
kwaliteit van het management vormen daarin een belangrijk onderdeel. Bij kwantitatieve aspecten schat 
de beheerder de toekomstige financiële ontwikkeling van een onderneming in aan de hand van een 

kwantitatief model. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt deel uit van het 
beleggingsproces. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties 
(SDG), dienen hierbij als leidraad. Aspecten op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk 
bestuur worden bij de analyse van de beleggingen meegenomen. 
 
Geconcentreerde portefeuille 

Er wordt hierbij uitsluitend belegd in bedrijven die de beheerder goed kent. Dat wil zeggen met een 
hoofdkantoor in de buurt, met activiteiten die de beheerder begrijpt en kan modeleren alsmede met een 
management team dat toegankelijk is. Hierdoor ligt er een sterke nadruk op bedrijven uit de Benelux en 
Duitsland. Deze ondernemingen hebben vaak een internationaal karakter waardoor er indirect 
wereldwijd belegd wordt. De aandelenportefeuille zal uit maximaal 20 posities bestaan. 
 

Beleggingsdoelstelling  

De beheerder streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (tenminste 5 jaar) van 
minimaal 10% per jaar, na aftrek van alle op het fonds drukkende kosten.  
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Ervaren team 
EValuation Capital Management is opgericht in 2006 door Charles Estourgie en Willem de Vlugt. De 
beheerder beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig 
onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De beheerder beschikt over een ervaren 

beleggingsteam, dat naast de oprichters bestaat uit Patrick de Pont, Dirk Verbiesen en Nils ten Berg. Dit 
team beschikt gezamenlijk over meer dan 100 jaar ervaring in het beleggen in kleine ondernemingen. 
De dagelijkse werkzaamheden voor dit fonds zullen worden verricht door Dirk Verbiesen, die hierbij 
wordt ondersteund door het gehele team. Voor risicomanagement en compliance is Henri-Jan Staal 
verantwoordelijk. 
  



  EV Micro Companies Growth Fund 

 
 

7 

 

Verslag van de Beheerder 
 
Algemeen 
Met veel genoegen bieden wij u hierbij het eerste financieel overzicht van het EV Micro Companies 
Growth Fund (‘EVMCGF’) aan. Het fonds is op 1 oktober 2020 van start gegaan. Bij de start is besloten 
om voor het eerste jaar een verlengd boekjaar toe te passen. Dit financieel overzicht heeft dan ook 
betrekking op de periode 1 oktober 2020 – 30 juni 2021. 

 
Beleggingsbeleid en fondsontwikkeling 
De beheerder heeft sinds de start achttien posities in de portefeuille opgenomen, waarvan twee uit 
Nederland, één uit België en vijftien uit Duitsland. De gemiddelde beurswaarde van de ondernemingen 
in de portefeuille bedroeg medio 2021 circa € 360 miljoen. Al deze ondernemingen passen in één van 
de vier megatrends: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie & 

Klimaat en Gezondheidszorg & Welbevinden. Met achttien posities in de portefeuille is er inmiddels een 
goede spreiding aangebracht. De beheerder zal blijven zoeken naar interessante ideeën om de 
portefeuille verder mee uit te breiden, waarbij het de ambitie is om tot een geconcentreerde 
aandelenportefeuille te komen van maximaal twintig posities. Per ultimo juni bedroeg het beheerd 
vermogen € 17 miljoen. 
 
Rendement  

De Netto Vermogenswaarde per participatie van het EVMCGF steeg sinds de start van het fonds op 1 
oktober 2020 van € 50,00 naar € 68,27 op 30 juni 2021. Het netto rendement sinds de start van het 
fonds bedraagt daarmee 36,5% en het netto rendement over het eerste halfjaar 2021 bedraagt 13,4%. 
 
Sinds de start van het fonds kwamen grote positieve bijdragen aan het rendement onder meer van JDC 
Group, EQS Group en IBU-Tec, welke posities sinds aankoop met respectievelijk 81%, 50% en 37% 
gestegen zijn. Minder goed verging het Exasol en Fabasoft, welke posities sinds aankoop met 

respectievelijk 18% en 12% daalden. 
 

JDC Group – Megatrend: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0  
JDC is de afgelopen jaren getransformeerd van distributeur van financiële producten naar een (in eigen 
beheer ontwikkeld) digitaal verzekeringsplatform, met een leidende positie in Duitsland. JDC heeft twee 
divisies: Advisortech met een omzet van € 103 miljoen en Advisory met een omzet van € 31 miljoen in 

2020. Binnen Advisortech vallen o.a. de verkoop van verzekeringsproducten via onafhankelijke financiële 
adviseurs en een digitaal verzekeringsplatform voor brokers, consultants, verzekeraars, distributeurs en 
klanten. Advisory verschaft onafhankelijk financieel advies aan vermogende klanten. 
 
JDC heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar digitale platform (Allesmeins, in 2015 gelanceerd) 
waarmee het administratieve functies in verzekeringsdistributie verzorgt voor een diverse groep 
verzekeringsagenten (IFA’s-Independent Financial Advisors), grote corporate klanten, banken en 

verzekeraars. Met name dankzij de vroege digitale transformatie verwacht de beheerder dat JDC 
marktaandeel zal winnen in de traditionele verzekeringsmarkt. JDC is met 3,4 miljoen contracten op 
haar platform één van de meest relevante spelers in het beheer en de administratie van 
verzekeringscontracten in Duitsland. IFA’s en andere klanten betalen doorgaans 20-25% van hun 
commissie aan JDC voor toegang tot het platform en de daarbij behorende diensten zoals digitale 

administratie, digitale schadeafhandeling, workflow management en een CRM voor de IFA’s. 
 

De aanjager voor de groei in JDC’s verzekeringsplatform is het digitaliseren van een sterk 
gefragmenteerde en traditionele verzekeringsmarkt in Duitsland (i.e. veel verschillende papieren 
contracten via agenten). Het activeren van grote klanten op het verzekeringsplatform vergt tijd; het 
gaat hier om het automatiseren en digitaliseren van juridische documentatie en voorbereidingen voor 
digitale transacties zoals het oversluiten van verzekeringen. Doorgaans duurt het 1-2 jaar voordat het 
activeren van de nieuwe klanten kan starten en omzet geboekt wordt. 
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De omzet van JDC Group bedroeg in 2020 € 123 miljoen (10% autonome groei) met een EBITDA van 
€ 5,1 miljoen (+21%). De beheerder verwacht voor de komende jaren een versnelling in de omzetgroei 
naar minimaal 15% per jaar. De EBITDA marge moet ook verder verbeteren door schaalvoordelen; i.e. 
de groei van het platform zal slechts in beperkte mate voor extra (personeels)kosten zorgen. Hierdoor 

zal de EBITDA disproportioneel groeien ten opzichte van de omzet.  
 
JDC Group’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via 
de volgende SDG’s: 

   

   

JDC Group draagt via haar innovatieve platform bij aan het digitaliseren van administratie voor 
verzekeringsproducten en daarmee aan een duurzamer model. Het biedt consumenten bovendien een 
transparant aanbod van vergelijkbare verzekeringsproducten zodat deze een betere en voordeliger 
keuze kunnen maken dan in het verleden toen de verzekeringsmarkt minder transparant was. Hiermee 
dragen de activiteiten van JDC Group bij aan een verduurzaming van een gefragmenteerde, 
ondoorzichtige en administratie-intensieve industrie.  

 
EQS Group – Megatrend: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 
EQS Group is een Duitse onderneming actief op het gebied van digitale oplossingen voor investor 
relations en compliance, waaronder het efficiënt versturen van allerlei digitale documentatie (zoals 
persberichten), het faciliteren van webcasts en virtuele aandeelhoudersvergaderingen en rapportage 
systemen op het gebied van compliance. 
 

De positionering van EQS is interessant met een sterk marktaandeel in de thuismarkt (DACH regio) en 
veel groeipotentieel in andere Europese landen, Azië en de VS. De trends omtrent toenemende 
regelgeving en digitalisering zijn belangrijke aanjagers voor een sterke groei in de komende jaren. Met 

vooral omzet uit op SaaS (Software as a Service) gebaseerde meerjarige contracten, biedt EQS een 
sterke voorspelbaarheid en hoge mate van terugkerende omzet en winst. De groei bij EQS moet de 
komende jaren versnellen door het binnenhalen van nieuwe klanten alsmede het overzetten van 
bestaande klanten naar het nieuwe SaaS en Cloud platform. Afgelopen jaren heeft de onderneming ruim 

€ 20 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan en concrete stappen zijn inmiddels gezet in het 
verder uitbouwen van de salesorganisatie.  
 
Een belangrijke aanjager van de groei is een EU richtlijn ingevoerd in december 2019, wat een 
klokkenluidersregeling verplicht voor middelgrote bedrijven. Deze richtlijn wordt naar verwachting voor 
jaareinde 2021 door de individuele EU landen in de lokale wetgeving opgenomen. Dit betekent dat 

bedrijven met meer dan 50 werknemers en/of meer dan € 10 miljoen omzet interne rapportagesystemen 
moeten opzetten voor klokkenluiders. Hiertoe biedt EQS als een van de weinige Europese spelers een 
pasklare digitale oplossing. Inmiddels heeft EQS de helft van de CAC40 en DAX bedrijven als klant, maar 
ook bedrijven zoals Facebook en de Europese Centrale Bank gebruiken de compliance software van EQS. 
 
Met de overname van Business Keeper voor € 95 miljoen heeft EQS onlangs haar positie in de compliance 

software markt versterkt. Business Keeper was in Duitsland de belangrijkste concurrent van EQS. 

Hiermee heeft de onderneming een leidende positie verworven als Europese aanbieder van compliance 
oplossingen. De overname is deels gefinancierd met uitgifte van nieuwe aandelen. Deze plaatsing werd 
vooraf onderschreven door het management, de Raad van Commissarissen en een grootaandeelhouder 
tegen een koers van € 38. Dit terwijl de koers voor de overname € 30 noteerde.  
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Sterke omzetgroei moet leiden tot schaalvoordelen in het verdienmodel van EQS, i.e. extra omzet gaat 
niet gepaard met een significante stijging van de (personeels)kosten. Met een bruto marge van circa 
80% is er, bij voldoende kritische massa, veel opwaarts potentieel voor de EBITDA marge die op termijn 
boven de 30% moet uitkomen. Hiermee moet er in 2025 een EBITDA gerealiseerd kunnen worden van 

meer dan € 39 miljoen tegen een verwachte EBITDA van € 2-3 miljoen voor 2021. Het verbeterpotentieel 
is substantieel en dit wordt nog niet onderkend in de beurswaarde van EQS.  
 
EQS Group’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via 
de volgende SDG’s: 

   

   

EQS Group draagt met haar producten (software platform voor investor relations en compliance- en 
digitalisering van procedures) bij aan een meer digitale wereld. Met het EQS platform kunnen 
beursgenoteerde bedrijven de efficiency verhogen via digitale distributie van persberichten en e.g. 
virtuele analistenmeetings en aandeelhoudersvergaderingen. Verder speelt EQS met het de zogenaamde 
Compliance Cockpit (SaaS oplossing) actief in op aanstaande wetgeving omtrent interne documentatie 

voor klokkenluiders en hiermee aan een structurele verbetering in de governance bij middelgrote en 
grote ondernemingen. 
 
IBU-Tec – Megatrend: Energietransitie & Klimaat   
IBU-Tec is een Duitse onderneming actief in het onderzoeken en het thermisch bewerken van 
grondstoffen en gerecyclede materialen. Het betreft hier bewerking en hergebruik van grondstoffen voor 
o.a. batterijtechnologie, cement, glascoatings en toepassingen in de chemische- en medische industrie. 

De onderneming beschikt over modulaire draaiovens met temperatuurtoepassingen tot 1.550ºC, 
pulsatiereactoren met gepatenteerde technologie en temperatuurtoepassingen van 250-1.300ºC, 
aangevuld met overige apparatuur voor grondstoffen- en materiaalanalyse. 

 
In glas-coatings is IBU-Tec met een marktaandeel van 50% de enige Europese speler en werkt het aan 
capaciteitsuitbreiding. Door een gepatenteerde coating kunnen glazen flessen tot 20 keer hergebruikt 
worden. Verder verdient de positie in batterijmaterialen speciale aandacht. IBU-Tec produceert 

hoogwaardig Lithium IJzer Fosfaat (LFP). Dit dient als belangrijke grondstof voor batterijtechnologie 
(o.a. voor elektrische auto’s). IBU-Tec heeft op dit moment een LFP productiecapaciteit van 4.000 ton, 
echter aanvragen van potentiële klanten voor toepassingen in elektrische auto’s, hoorapparaten, 
scheepvaart en energieopslag lopen op tot >11.000 ton per jaar. Daarom werkt IBU-Tec aan plannen 
om de capaciteit te vergroten naar 10.000 ton. Deze uitbreiding naar 10.000 ton zou voor IBU-Tec een 
omzetpotentie bieden van circa € 150 miljoen per jaar in LFP productie. 

 
Op  16 februari 2021 kondigde IBU-Tec een claimemissie aan van nieuwe aandelen en plaatste CEO 
Ulrich Weitz een beperkt aantal aandelen. Dit bood de beheerder de gelegenheid om het belang uit te 
breiden tegen een forse discount. De opbrengst voor IBU-Tec van circa € 25 miljoen zal worden 
aangewend voor: 1) uitbreiding van capaciteit in batterijmaterialen, 2) verticale integratie binnen 
batterijmaterialen, 3) expansie van de capaciteit in de glas-coating activiteiten en 4) investeringen in 

uitbreiding van draaiovens voor recycling. 

 
IBU-Tec heeft recent ambitieuze groeidoelstellingen voor 2025 gepubliceerd, waarin het een omzet 
ambieert van € 80-100 miljoen met een EBITDA marge van >20%. Voor 2021 verwacht IBU-Tec een 
omzet van € 37-39 miljoen met een EBITDA marge van 17-19%. De aanjagers voor de margeverbetering 
zijn een betere dekking van overheadkosten, verdere procesoptimalisatie en het sterk uitbreiden van de 
omzet in batterijmaterialen waar de winstgevendheid beduidend hoger ligt. Indien  
IBU-Tec de LFP productie opschaalt naar 10.000 ton is in 2025 een EBITDA mogelijk van € 40-50 miljoen. 
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IBU-Tec’s bijdrage aan het behalen van de Verenigde Naties SDG’s vindt in het bijzonder plaats via de 
volgende SDG’s: 

      

De activiteiten van IBU-Tec dragen bij aan een verduurzaming van productieprocessen en toepassingen 
van energiebesparende en CO2 reducerende oplossingen (zoals batterijtechnologie). Zo werkt IBU-Tec 
e.g. aan duurzamere productie van batterijmaterialen, verbetering van grondstoffen voor beton en 
katalysatoren voor de chemische industrie om het energieverbruik terug te brengen. IBU Tec werkt e.g. 
aan materialen om grondstoffen voor cement te vervangen door gerecyclede materialen en zo een 
besparing van 60% in CO2 uitstoot te bereiken. Ook produceert het met dochter BNT glas coatings 

waardoor de duurzaamheid van bijvoorbeeld flessen substantieel wordt verlengd en deze tot wel 20 keer 
kunnen worden hergebruikt. 
 
Vooruitzichten  
De aandacht voor de tweede jaarhelft van 2021 gaat onder meer uit naar de centrale banken en wat ze 
zullen zeggen over het afbouwen van hun opkoopprogramma’s. De hogere vaccinatiegraad en het 

terugschroeven van coronabeperkingen zorgen voor optimisme bij de ECB en de FED. De Eurozone zal 
dit jaar naar verwachting met 4,6% groeien en in 2022 met 4,7%. De ECB handhaaft desondanks haar 
zeer ruime beleid. Ze verwacht dat de inflatie dit jaar op 1,9% zal uitkomen om daarna te dalen naar 
1,5%. In de ogen van de ECB zullen de energieprijzen weer gaan dalen en hoeft men niet bang te zijn 
voor looninflatie. De VS werd geconfronteerd met de sterkste stijging van de kerninflatie in 30 jaar 
(3,8% op jaarbasis). De Amerikaanse economie verbetert zich sneller dan verwacht; de economische 
groei zal in 2021 zoals wordt verwacht uitkomen op 7,0% en in 2022 op 3,3%. De inflatie in de VS zal 

dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,4% om daarna weer terug te vallen richting de 2,0%. Inflatie 
is in de ogen van Powell tijdelijk en er zijn genoeg risico’s aanwezig om vooralsnog het ruim monetair 
beleid ongewijzigd te laten en zo het economische herstel niet te hinderen. Wel is duidelijk dat de FED 

hierover meer verdeeld is dan voorheen en dat verschillende leden van het comité van mening zijn dat 
de rente al in 2023 zal moeten worden verhoogd (een enkeling rept zelfs over 2022). Gelet op de 
hoeveelheid cash langs de zijlijn en de waardering van aandelen ten opzichte van andere 
beleggingscategorieën zijn de vooruitzichten voor aandelen nog steeds relatief gunstig. 

 
Corporate Governance 
In beginsel maakt de beheerder gebruik van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende 
stemrechten. Daarbij zal de beheerder het stemrecht op zodanige wijze gebruiken dat dit bevorderlijk 
kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstellingen van het fonds. 
 

Risicomanagement en compliance 
Er wordt belegd binnen de limieten en uitgangspunten zoals die in het prospectus zijn vastgesteld. 
Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. De directie van de beheerder heeft in 
de verslagperiode gesproken over zaken met betrekking tot risicobeheer en compliance. Tevens is tijdens 
het verslagjaar binnen de diverse gremia uitvoerig van gedachten gewisseld over het beleggingsbeleid 
en de daarmee gepaard gaande risico's. Aan de hand van rapportages van en regulier overleg met de 

compliance officer heeft de beheerder vastgesteld dat de noodzakelijke maatregelen en principes ter 

bescherming van de participanten zijn nageleefd. 
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Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) 
In overeenstemming met Bgfo artikel 115y lid 5 geven wij aan te beschikken over een beschrijving van 
de bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende 

aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen 
gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de 
bedrijfsvoering niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en 
daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor EV Micro 
Companies Growth Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in 
artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de wet, die voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet 

overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van 
zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de 
beschrijving heeft gefunctioneerd. 

 
Verstrekking van informatie aan beleggers 
Er hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in de in AIFMD artikel 23 bedoelde informatie 
voor beleggers. 

 
 
Amsterdam, 13 augustus 2021 
 
De Beheerder 
Evaluation Capital Management B.V. 
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Financieel overzicht 

Balans  
(Voor resultaatbestemming) 
   30-06-2021 

(bedragen x € 1) Referentie     
 
Ac t iv a  
 
Beleggingen 1 
Aandelen   17.011.986 
     
 

Totaal beleggingen   17.011.986 
     

 
Vorderingen 
Overige vorderingen 3  6.165 
     

 

Totaal vorderingen   6.165 
     

 
Overige activa 

Liquide middelen 2  194.536 
     

 

Totaal overige activa   194.536 
     

 

Totaal activa   17.212.687 
     

 
P ass iv a  

 
Fondsvermogen 4 
Geplaatst participatiekapitaal   13.660.641 
Algemene reserve   - 
Onverdeeld resultaat   3.355.099 
     

 

Totaal Fondsvermogen   17.015.740 
     

 
Kortlopende schulden 5 

Schulden aan participanten uit hoofde van 
 vooruitbetaalde toetredingen   125.000 
Overige schulden en overlopende passiva   71.947 
     
 

Totaal kortlopende schulden   196.947 
     
 

Totaal passiva   17.212.687 
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Winst-en-verliesrekening 
(Over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021) 

 
   2021 
(bedragen x € 1) Referentie     
 
Opbrengsten uit beleggingen 
Dividend   41.048 
     

 

Totaal opbrengsten uit beleggingen   41.048 
     

 
Waardeveranderingen van beleggingen 6 
Gerealiseerde resultaten   407.273 

Ongerealiseerde resultaten   3.044.486 
     

 

Totaal waardeveranderingen van beleggingen   3.451.759 
     

 

Overige resultaten 
Toe- en uittredingsvergoeding   6.750 
     

 

Totaal overige resultaten   6.750 
     

 
Kosten 
Beheerkosten 7.1  (89.105) 
Interestlasten   (8.038) 
Kosten van bewaarder   (3.994) 
Kosten van depository   (8.413) 

Administratiekosten   (9.750) 

Rapportage kosten   (3.473) 
Accountantskosten 7.2  (10.917) 
Toezichthouders kosten   (6.466) 
Overige kosten   (4.302) 
     
 

Som der bedrijfslasten   (144.458) 
     
 

Netto resultaat over de verslagperiode   3.355.099 
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Kasstroomoverzicht 
(Over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021) 

 
(bedragen x € 1)   2021 
      
 
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 
Aankopen van beleggingen   (15.170.942) 

Verkopen van beleggingen   1.610.715 
Ontvangen dividend   41.048 
Betaalde beheer- en prestatievergoeding   (41.629) 
Betaalde interest   (8.038) 
Betaalde overige kosten   (29.009) 
     
 

Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten   (13.597.855) 
     

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4 
Uitgifte van participaties    13.785.641 
Ontvangen op- en afslagvergoeding    6.750 
     

 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten   13.792.391 
     

 
Netto kasstroom   194.536 

 
Liquiditeiten beginstand verslagperiode   - 
     

 

Liquiditeiten eindstand verslagperiode 2  194.536 
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Toelichting 

Algemeen 
Het EV Micro Companies Growth Fund ('het Fonds') is voor onbepaalde tijd opgericht op 17 december 
2018. Het Fonds is een open-end fonds voor gemene rekening (‘FGR’). Het Fonds is niet genoteerd op 

een effectenbeurs. Het Fonds streeft kapitaalgroei na en is niet voornemens om dividenden/inkomsten 
uit te keren. 
 
Het Fonds is geen rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap, maar een vermogen dat is gevormd door een overeenkomst sui generis tussen de 
Beheerder, de juridisch eigenaar en elk van de participanten. Deze overeenkomst regelt het beheer en 
de bewaring van de activa en passiva die voor rekening en risico van de participanten zijn verworven, 

respectievelijk zijn aangegaan door het Fonds. De Beheerder beheert het Fonds en de Bewaarder houdt 
ten behoeve van de Participanten toezicht op de Beheerder.  
 
Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen ingekocht worden door het Fonds zelf 
en kunnen uitsluitend overgedragen worden aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie, 
overeenkomstig artikel 3:83 lid 2 BW.  

 
Dit financieel verslag beoogt inzicht te geven in de spreiding van het vermogen door weergave van de 
posities in de portefeuille per balansdatum.  
 
Fiscale status 
Het Fonds is ‘fiscaal transparant’ voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als gevolg waarvan het 
Fonds niet onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. 

 
Covid-19 
De Beheerder heeft een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op de consequenties van de COVID-19 

pandemie voor het bedrijf, de bedrijfsvoering en de fondsen. Hieruit blijkt dat nagenoeg alle risico’s laag 
zijn, (mede) door de door de directie genomen maatregelen. De directie heeft daarom geoordeeld dat 
vooralsnog geen sprake is van hogere risico’s voor de beheerder en het fonds als gevolg van de COVID-
19 pandemie. De directie onderkent echter dat er sprake is van onzekerheid in de markt(en) als gevolg 

van de COVID-19 pandemie en blijft om die reden de ontwikkelingen van de pandemie en de eventuele 
gevolgen voor het fonds en de beheerder wel nauwgezet volgen.  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
De cijfers in het financieel overzicht zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW, de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Wft en Bgfo. Tenzij anders vermeld, worden de in de balans 
opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
De cijfers in het financieel luiden in euro’s. De presentatie van duizendtallen in het financieel overzicht 

zijn opgenomen door middel van een punt. 
 
De cijfers in het financieel overzicht zijn niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. 
 
Verslagperiode 

De verslagperiode heeft betrekking op de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. 
 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde “directe methode”, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en uit financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen 
direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat 
gecorrigeerd voor kosten die geen uitgaven zijn en opbrengsten die geen ontvangsten zijn. Debetstanden 
en kortlopende geldposities met een negatieve waarde zijn onderdeel van het portefeuillemanagement 
en van de liquiditeiten in het kasstroomoverzicht. 

 
Schattingen  
Bij het opstellen van het financieel overzicht kan de beheerder gebruik maken van verschillende oordelen 
en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het financieel overzicht opgenomen bedragen. Indien 
het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, zijn de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van het financieel overzicht. 

 

Beleggingen 
 
Algemeen 
De beleggingen van het Fonds vallen onder de definitie van financiële instrumenten. 
 
Classificatie 

Alle beleggingen van het Fonds worden aangehouden als investeringen voor handelsdoeleinden. 
 
Criteria opname in balans financiële instrumenten 
De volgens standaardmarktconventies afgewikkelde aankopen en verkopen van financiële activa en 
passiva worden administratief verwerkt op de transactiedatum van de desbetreffende aankoop of 
verkoop. Overige financiële activa en passiva worden verantwoord in de balans op het tijdstip waarop 
deze zijn verkregen. De eerste waardering van financiële instrumenten op de balans vindt plaats tegen 

de reële waarde. De reële waarde van de financiële instrumenten bij de eerste opname is over het 
algemeen gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. De waardering van financiële 
instrumenten na de eerste waardering hangt af van de classificatie van het desbetreffende instrument. 

Na de eerste opname worden de financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 

alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking 
tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen.  
 
Liquide middelen en deposito’s worden gewaardeerd op nominale waarde. 
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Waardering aandelen  
Aandelen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde is het bedrag waartegen het actief 
kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 
partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. De reële waarde van een financieel 

instrument is gebaseerd op de prijsnotering indien sprake is van een actieve markt, waarbij de financiële 
activa en financiële verplichtingen beide worden opgenomen tegen de meest recente slotkoers. Indien 
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze 
af te leiden uit de reële waarde van de bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met 
behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. 
 
Verwerking transactiekosten (aan- en verkoopkosten beleggingen) 

Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden direct in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. Het totaalbedrag aan separaat kwantificeerbare transactiekosten over het boekjaar wordt 
toegelicht in de winst-en-verliesrekening onder waardeveranderingen. 

 
Op- en afslagen bij toe- en uittreding 
Het Fonds geeft Participaties uit tegen de geldende nettovermogenswaarde per Participatie, vermeerderd 
met een opslag van 0,25%. De in rekening gebrachte opslag komt volledig ten goede aan het Fonds (ter 

dekking van door het Fonds in verband met de toetreding te maken transactiekosten). 
 
De kosten voor uittreding uit het Fonds bedragen 0,25% over de waarde van de Participaties die ter 
inkoop worden aangeboden. De opslagen respectievelijk afslagen worden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening onder de overige resultaten. De Beheerder heeft absolute discretie hiervan af te wijken, 
maar is hiertoe niet verplicht. Uittreding door de Participant binnen zesendertig (36) maanden na 

toetreding zal plaatsvinden tegen een afslag van 5%, welke ten goede komt aan het Fonds. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover 
nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 

 
Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva 

Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na de eerste verwerking worden zij 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de (geamortiseerde) kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde, tenzij anders vermeld; de vorderingen worden opgenomen, voor zover 
nodig onder aftrek van een voorziening tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 
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Opbrengsten uit beleggingen 
 
Dividend 
Hieronder zijn verantwoord de netto contante dividenden, met inbegrip van de nominale waarde van de 

stockdividenden. De bronbelasting wordt direct in aftrek gebracht op de post netto dividendinkomsten 
in de winst-en-verliesrekening. 
 
Overige resultaten 
Hieronder is verantwoord de van de Participanten ontvangen opslag bij toe- en uittreding voor kosten 
die het Fonds maakt en die zijn verbonden aan de uitgifte en/of inkoop van Participaties. 
 

Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het financieel overzicht 
gedeclareerde dividenden, interest en koersresultaten, en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en 

prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro’s tegen de per transactiedatum geldende 
valutakoersen. De kosten zoals opgenomen in de winst-en-verliesrekening zijn, indien van toepassing, 
inclusief btw. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de 
balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze 
waardeveranderingen zijn in de winst-en-verliesrekening opgenomen. 
 
Belastingen  
Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van zijn 

participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 
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Toelichting op de balans 
 

1. Beleggingen 
 
Mutatieoverzicht beleggingen 
(Over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021) 
 
(bedragen x € 1)   2021 
      

Aandelen (longposities) 
Beginstand boekjaar  - 
Aankopen  15.170.942 
Verkopen  (1.610.715) 
Gerealiseerde waardeveranderingen  407.273 
Ongerealiseerde waardeveranderingen  3.044.486  
      

 

Eindstand verslagperiode  17.011.986 
      

 
 
2. Liquide middelen 
 
Dit betreft het positieve saldo op de rekening-courant dat door het Fonds wordt aangehouden bij de 
bank. Deze liquide middelen staan volledig ter beschikking van het Fonds. 

 
 
3. Vorderingen 
 
Hieronder zijn opgenomen de vorderingen in verband met de per balansdatum nog niet afgerekende 
effectentransacties. De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 

(bedragen x € 1)   30-06-2021 
      

 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen en vooruitbetalingen   6.165 
      
 

Totaal overige vorderingen  6.165 
      

  



  EV Micro Companies Growth Fund 

 
 

20 

 

4. Mutatieoverzicht fondsvermogen 
(Over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021) 
 
(bedragen x € 1)   2021 
      

Geplaatst participatiekapitaal 
Beginstand boekjaar    - 
Uitgifte van participaties   13.660.641 
      

 

Eindstand verslagperiode   13.660.641 
      

 
Onverdeeld resultaat 
Beginstand boekjaar   - 

Resultaat lopende verslagperiode   3.355.099 
      

 

Eindstand verslagperiode   3.355.099 
      

 

Totaal fondsvermogen per balansdatum   17.015.740 
      

 
Verloopoverzicht participaties 
(Over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021) 
   2021 
      
 

Aantal participaties per 1 oktober 2020    - 
Inkoop van participaties   249.245 

Uitgifte van participaties    - 
      

 

Aantal participaties per balansdatum   249.245 
      

 

 
5. Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden bestaan uit overige schulden. Deze zijn als volgt onderverdeeld: 
 
(bedragen x € 1)   30-06-2021 
      
 

Schulden aan participanten 

Schulden aan participanten uit hoofde van  
vooruitbetaalde toetredingen    125.000 
      

 

  125.000 
      

Overige schulden 
Beheer- en prestatievergoeding   47.476 
Accountantskosten   10.917 
Kosten bewaarder   3.755 

Toezichthouders kosten   6.466 
Rapportagekosten  3.098 
Overige schulden   235 
      

 

Totaal overige schulden  71.947 
      

 

Totaal kortlopende schulden  196.947 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 
 

6. Waardeveranderingen van beleggingen 
 
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief 
verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden 
beleggingen (inclusief aankoopkosten). 
 

 
7. Kosten 

 

7.1 Beheerkosten 
 

De Beheerder zal het Fonds de volgende vergoedingen in rekening brengen: 
 
Beheerkosten 

• een vaste beheervergoeding van 0,3% per kwartaal over de netto vermogenswaarde per de 

laatste dag van de voorafgaande kalendermaand, per kwartaal achteraf te voldoen. 
 
Prestatievergoeding 

• een performance fee die per jaar achteraf wordt vastgesteld en betaalbaar is per het begin van 
het daaropvolgende jaar. Deze fee komt overeen met: 

o 20% van de stijging van de netto vermogenswaarde (waaronder begrepen de 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde netto koerswinst en de netto inkomsten uit 

investeringen) over het betreffende jaar (gecorrigeerd voor toevoegingen en 
onttrekkingen); 

o verminderd met een ‘hurdle rate’ van 6%; 
o mits de netto vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per 

jaareinde hoger is dan de ‘high-watermark’. 

• Daarbij wordt de volgende zogenaamde ‘high-watermark’ gehanteerd: de hoogste Netto 
Vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per het einde van vijf (5) 

van de daaraan voorafgaande jaren. 
• De reservering voor de performance fee vindt in de kwartaalberekening van de netto 

vermogenswaarde plaats. Deze reservering betreft 20% van de stijging van de netto 
vermogenswaarde minus de ‘high-watermark’ verhoogd met een ‘hurdle rate’ van 1,5%. 

• Bij een transactiedag die afwijkt van de eerste werkdag van een kwartaal zullen de 
beheervergoeding en reservering voor performance fee pro rato worden toegerekend. 

 
Gedurende het eerste jaar na de start van het Fonds zal geen performance fee in rekening worden 
gebracht. 
 

7.2 Overige kosten 
 
Accountantskosten 

De in rekening gebrachte accountantskosten ad € 10.917 betreffen uitsluitend kosten gerelateerd aan 
de controle van de jaarrekening. 
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Kerntaken en uitbesteding 
 
De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: 
 

Administratievoering 
De administratie is uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V. Zij voert de administratie 
voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties, het verwerken van de 
inkomsten en uitgaven en het opstellen van de nettovermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder 
verantwoordelijkheid van de Beheerder, het financieel overzicht en de jaarrekening van het Fonds op. 
De administrateur ontvangt een vergoeding die is gerelateerd aan de gemiddelde 
nettovermogenswaarde van het Fonds, te berekenen op maandbasis als volgt: 

 
Tot en met een Fondsvermogen van € 50.000.000:  0,06% per jaar 
Over het meerdere tot en met € 75.000.000:  0,04% per jaar 

Over het meerdere boven € 75.000.000:  0,03% per jaar 
 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 15.000. Daarnaast ontvangt de administrateur een 
vergoeding voor het opstellen van het financieel overzicht en de jaarrekening. 

 
Uitvoering beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan EValuation Capital Management B.V. (de Beheerder). De 
belangrijkste taken betreffen: de beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen 
van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Prospectus van 23 april 2021. Verantwoording 
over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de Beheerder in het financieel overzicht en de 

jaarrekening, in een maandbericht verspreid aan de Participanten. Voor de vergoedingen van de 
Beheerder zie toelichting 7.1. 
 
Overige kerntaken 
 

De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van de bezittingen (liquide middelen en beleggingen) 
van het Fonds.  

 
Bewaarneming 

Caceis Bank Netherlands Branch is aangesteld als de Bewaarder van het Fonds. De Bewaarder is 
gespecialiseerd in de bewaring van vermogens van beleggingsinstellingen. De Bewaarder dient de 
belangen van de Participanten te behartigen. Zijn belangrijkste taken en bevoegdheden zijn: 
bewaarneming van de activa van het Fonds, controle of de Beheerder zich houdt aan het in het 
Prospectus verwoorde beleggingsbeleid, controle of de kasstromen van het Fonds verlopen volgens het 
bepaalde in de toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of bij transacties met betrekking 

tot activa van het Fonds de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan het Fonds wordt 
voldaan, controle of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of de berekening van de nettovermogenswaarde 
van de Participaties geschiedt volgens de toepasselijke regelgeving en het Prospectus, controle of 
Participanten bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen en of er bij inkoop en uitgifte correct 
wordt afgerekend alsmede het verifiëren van de eigendomsverkrijging van de overige activa (o.a. 

derivaten) en deze correct registreren. De Bewaarder mag van deze taken alleen de bewaarneming 

uitbesteden. De Bewaarder is gerechtigd tot een vergoeding, zijnde: 
 
Tot en met een Fondsvermogen van € 100.000.000: 0,030% per jaar 
Over het meerdere boven € 100.000.000: 0,027% per jaar 
 
De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt € 15.000. 
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Personeel 
Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. 
 
Verbonden partijen 

Indien door de Beheerder ten behoeve van EV Micro Companies Growth Fund relaties worden 
onderhouden met aan de Beheerder gelieerde partijen, zal in het jaarverslag hieromtrent een opsomming 
worden gegeven alsmede de mate waarin transacties tegen marktconforme tarieven hebben 
plaatsgevonden. In de verslagperiode hebben er geen transacties met aan de Beheerder gelieerde 
partijen plaatsgevonden. 

 
Resultaatbestemming 
Het resultaat van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de 
Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde resultaten worden door de Beheerder herbelegd. Alle 

Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij 
Participanten delen in een verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt 
gehouden in het resultaat van het Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkeringen van de winst, 
voor zover daartoe door de Beheerder is besloten, zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de 
jaarrekening, tenzij de vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum 
bepaalt. De Beheerder deelt de samenstelling van de uitkeringen mede aan de Participanten in de aan 
hen te verstrekken rapportages. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt plaats op de door de 

Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van Participanten. 
De Beheerder kan ten laste van het Fonds besluiten om tussentijdse uitkeringen te doen aan de 
Participanten. 
 
 
 

 
 
Amsterdam, 13 augustus 2021 

 
 
De Beheerder 
EValuation Capital Management B.V. 
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Overige gegevens 
 
Persoonlijk belang Beheerder 
De bestuurders van de Beheerder hadden per 30 juni 2021 geen persoonlijke belangen in de beleggingen 
van het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft: 
 

 


