Voorstel tot aanpassing prospectus European Opportunities Fund
De directie van GO Capital Asset Management B.V. deelt mede dat het voornemens is het
prospectus van het European Opportunities Fund te wijzigen.
De wijzigingen hebben betrekking op de volgende zaken:
Maximale positie in een individuele belegging aangepast voor index derivaten
In het prospectus staan restricties aangaande de concentratie in de portefeuille. Dat wil
zeggen dat er een maximum is aan het percentage dat een belegging van de portefeuille uit
maakt. In de afgelopen periode heeft de beheerder de portefeuille meerdere malen afgedekt
met zogenaamde index derivaten. In de praktijk is het niet goed werkbaar dat hiervoor een
maximale positie limiet geldt aangezien deze derivaten een beperkte looptijd hebben en er
slechts enkele series voorhanden zijn. De Beheerder is van mening dat, gegeven de liquiditeit
van deze beleggingen en de vaste afloopdatum, de portefeuille beter en sneller kan worden
aangepast als deze restrictie niet voor index derivaten telt.
Maximale positie in beleggingen buiten de Benelux aangepast voor small caps
In het prospectus staat een restricitie aangaande beleggingen buiten de Benelux. Om alle
goede kansen te kunnen benutten is het noodzakelijk om in geheel Europa te kunnen
beleggen. De aangepaste restrictie beperkt de beleggingen buiten de Benelux in small caps,
dit zijn beleggingen met een marktkapitalisatie van onder de Euro 1 miljard, tot maximaal 20%
van de portefeuille. De nadruk van de small cap beleggingen zal voor het fonds in de Benelux
liggen, maar voor grotere ondernemingen zal geheel Europa als basis dienen.
Aftreden van één van de bestuurders bij het bewaarbedrijf
Bij het bewaarbedrijf is één van de drie bestuurders, de heer J.G.M. Tabbers, afgetreden. Er
zal voor nu geen vervanger aantreden en het bestuur bestaat uit de twee overgebleven leden.
De voorgestelde wijzingen zullen per 1 december 2009 definitief worden.
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