OVEREENKOMST/AFSPRAKENNOTA BFIC MET KANDIDAAT BIOTECHBELEGGERS.
Tussen Biotech Fan Investment Club, feitelijke vereniging, met adres …., hierna afgekort als
BFIC
En
(kandidaat belegger)
Wordt het volgende uiteengezet en overeengekomen :
Bestaansreden en doel van BFIC :
-Door het beleggen in beursgenoteerde biotechbedrijven te bevorderen wil BFIC in de eerste
plaats een maatschappelijke doelstelling nastreven,hetzij hiermee de strijd aan te binden
tegen ziekten met nieuwe mogelijkheden die deze technologie biedt. Tegelijkertijd wordt
hiermee beoogd de tewerkstelling te bevorderen door de noodzakelijke middelen deels ook
via spaargelden uit eigen regio/streek te verschaffen.Wetende dat we hiermee een sector
steunen die in BeNeLux, en meer in het bijzonder in Vlaanderen aan de wereldtop staat wat
onderzoek en ontwikkeling betreft.
-BFIC is een vereniging/club van gedreven mensen die er van overtuigd zijn dat beleggen in
beursgenoteerde biotech bedrijven zeer zinvol is en voor de nodige rentabiliteit zorgt en wil
dit op beperkte schaal doen.
-Goed beseffende dat beleggen in elk bedrijf op zich een niet te onderschatten risico
inhoudt is het de bedoeling om door het toepassen van een zo juist mogelijke spreiding en
“gewichtsverdeling” dit risico zoveel als mogelijk te beheersen, al zijn mislukkingen niet uit
te sluiten.
-Hoewel hier geen zekerheid over bestaat en ook niet kan worden gegeven wil BFIC
aantonen dat dit soort beleggingen over een periode van 10 jaar of meer resulteert in een
return beter dan de BEL 20.

Het aanbod van BFIC :
Enthousiast voor het beleggen in de boeiende, doch complexe, sector biedt BFIC de
mogelijkheid om deze portfolio te spiegelen. Dit houdt o.m. in dat wie zich aanmeldt en
akkoord gaat met bovenvermelde doelstellingen en daarin ook zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid erkent, per mailbericht en voorafgaand aan de plaatsing al onze orders
en de daar uit voortgevloeide verrichtingen ontvangt.

Uw engagement en verantwoordelijkheid :

Als kandidaat belegger bent u voldoende vertrouwd met de beurs,de risico’s en al wat nodig
is om op eigen verantwoordelijkheid hieraan te participeren.
Naast het feit dat u voldoende bekend bent met de beurs en de handel in de aandelen
verwachten wij van u feedback en bemerkingen die BFIC helpen om het steeds beter te
blijven presteren.

BFIC heeft niet het statuut van financieel raadgever :
BFIC is een vereniging van individuele personen, enthousiast in het beleggen in de biotech
sector, maar is geen financieel raadgever en is in die zin te vergelijken met een
beleggersblad dat zijn abonnees in staat stelt om de modelportfolio te copieëren.
Volledigheidshalve , maar dat is keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van elke kandidaat
belegger, willen wij er op wijzen dat het naar de mening van BFIC niet aangewezen lijkt om
meer dan 10% van het vrij beschikbaar vermogen in deze sector te engageren.

