Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te
lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ALPHA UNCORRELATED (EUR) (het "Compartiment"), een compartiment
van EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND (het "Fonds")
Aandelenklasse A - EUR (de "Klasse") - LU0129763057
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen in „alternatief beheerde" fondsen.
Alternatief beheer is een vorm van geavanceerd beheer waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken zoals, maar niet beperkt tot,
shortverkopen of hefboomwerking om positieve rendementen te genereren.
Het vermogen van het Compartiment wordt voornamelijk belegd in alternatief beheerde fondsen waarvan het beleggingsbeleid slechts zwak
gekoppeld is aan de evolutie van de aandelenmarkt.
De referentievaluta van het Compartiment is EUR. Het Compartiment belegt voornamelijk in EUR of in een andere munteenheid. Deze
beleggingen zijn beschermd tegen wisselkoersschommelingen. Het Compartiment belegt daarnaast ook in deelnemingsrechten van
fondsen die niet zijn beschermd tegen wisselkoersschommelingen. De valuta van het Compartiment is dan ook niet noodzakelijk dezelfde
als de valuta's waarin het Compartiment belegt.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.
In uitzonderlijke omstandigheden en wanneer de omstandigheden op de financiële markten dit vereisen, kan het Compartiment, teneinde de
belangen van de aandeelhouders te beschermen, het hele vermogen van het Compartiment beleggen in termijndeposito's of
geldmarktinstrumenten.
Beleggers kunnen hun aandelen op elke bankwerkdag in Luxemburg verzilveren, met uitzondering van Goede Vrijdag en 24 december
(kerstavond).
Het Compartiment herbelegt alle opbrengsten die door zijn beleggingen worden gegenereerd om de waarde van uw kapitaal te verhogen.

Risico- en opbrengstprofiel
Minder risico
Typisch lagere rendementen
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Meer risico

garantiegever van effecten die door deze fondsen worden
gehouden niet voldoen aan hun verplichtingen.

Typisch hogere rendementen

Tegenpartijrisico: Er bestaat een risico dat het fonds waarvan het
Compartiment deelnemingsrechten koopt in gebreke blijft en zijn
verplichtingen niet nakomt, wat kan leiden tot verliezen voor het
Compartiment.
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De indicator hierboven is berekend op basis van gegevens uit het
verleden, en vormt dus mogelijk geen betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het is niet zeker of de
weergegeven risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd zal blijven
en de categorie kan in de loop van de tijd veranderen. Categorie 1
betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.
Het Klasse is ingedeeld in de vermelde risicocategorie vanwege
zijn gedrag in het verleden.
Het Compartiment verstrekt geen enkele garantie dat de
doelstellingen die zijn vastgesteld in het beleggingsbeleid van het
Compartiment of de doelstellingen voor uw kapitaal zullen worden
verwezenlijkt.
Kredietrisico: Bepaalde beleggingen van het Compartiment in
andere fondsen kunnen waarde verliezen als de emittent of de
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Marktrisico: Er bestaat een risico dat de prijzen van de effecten die
door het Compartiment worden gehouden, plots of op
onverklaarbare wijze stijgen of dalen door factoren die een invloed
hebben op de aandelenmarkt.
Valutarisico: Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat
de waarde van de beleggingen van het Compartiment stijgt of daalt.
Liquiditeitsrisico: Beleggingen van het Compartiment in fondsen
waarin het volgens zijn beleggingsbeleid kan beleggen, kunnen
minder liquide zijn en kunnen dus moeilijker te verkopen of te
kopen zijn op het gewenste tijdstip.
Waarderingsrisico: Bepaalde beleggingen van het Compartiment in
fondsen waarin het volgens zijn beleggingsbeleid kan beleggen,
kunnen moeilijk te waarderen zijn. In dit geval kan dit een invloed
hebben op de waardering van uw kapitaal.
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Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging
worden aangerekend
Instapvergoeding

5,00 %

Uitstapvergoeding

3,00 %

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen
worden afgehouden voordat het belegd wordt / voor de
opbrengst van uw belegging aan u wordt uitgekeerd.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds
worden onttrokken
Lopende kosten

3,19 %

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden
aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
Niet van toepassing

De betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van
het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten
van de deelnemingsrechten, te dekken. Deze kosten kunnen de
potentiële groei van de belegging verminderen.
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
bepaalde gevallen moet u mogelijk minder betalen. Raadpleeg uw
financieel adviseur of distributeur voor het effectieve bedrag van
deze kosten.
Er worden geen conversiekosten aangerekend. Bovendien gelden
de instap- en uitstapvergoedingen van de verkochte en gekochte
aandelencategorieën niet in geval van conversie.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor
het jaar dat eindigde in december 2011. Het omvat de kosten die
worden gemaakt door de fondsen waarin het Compartiment belegt,
maar het omvat niet de prestatievergoedingen. Dit cijfer kan
verschillen van jaar tot jaar.
Voor meer informatie over de kosten kunt u het deel
"Vergoedingen en kosten" raadplegen in het prospectus van het
Fonds, dat beschikbaar is op de website www.groupedr.eu, onder
"NAV Centre".

In het verleden behaalde resultaten
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aandelenklassen A - EUR 2,7% 10,1% 7,2% 7,1% 9,8% 19,4% -16,8% 16,6% 9,7% -6,8%
In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor rendementen in de toekomst.
De lopende kosten zijn opgenomen in de berekening van het rendement. Er is geen rekening gehouden met de instap- en
uitstapvergoedingen. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
Het compartiment ALPHA UNCORRELATED (EUR) is geïntroduceerd in mei 2001.

Praktische informatie
De bewaarder van het Fonds is Banque Privée Edmond de
Rothschild Europe.
U kunt meer informatie over het Fonds, de compartimenten en
aandelenklassen, inclusief het prospectus, het recentste jaarverslag
en de later gepubliceerde halfjaarverslagen van de Vennootschap
verkrijgen op de website www.groupedr.eu, in het deel „NAV
Centre". De documenten zijn gratis beschikbaar in het Frans.

opgesteld voor het volledige fonds EDMOND DE ROTHSCHILD
PRIFUND. De activa en de verplichtingen van de verschillende
compartimenten zijn gescheiden.

De recentste aandelenprijs kan worden verkregen op de website
www.groupedr.eu, in het deel „NAV Centre".

U kunt uw aandelen omruilen voor aandelen van een andere
klasse van dit compartiment of van een ander compartiment van
het Fonds Edmond de Rothschild Prifund, op voorwaarde dat u
voldoet aan alle criteria die gelden voor de inschrijving op aandelen
van de nieuwe categorie, en binnen de limieten die zijn beschreven
in het deel „Conversie van aandelen" van het prospectus van het
Fonds.

Het Fonds valt onder de Luxemburgse fiscale wetgeving.
Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een invloed hebben op
uw belastingsituatie. Raadpleeg een fiscaal adviseur voor meer
informatie.

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND kan enkel aansprakelijk
worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen
verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met
de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

In dit document wordt de Klasse van het Compartiment beschreven.
Het prospectus, de jaarverslagen en de halfjaarverslagen zijn

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11-6-2012
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