Wijziging prospectus
Hierbij treft u de nieuwe prospectus aan. De belangrijkste door de beheerder na overleg met
de bewaarder doorgevoerde wijzigingen zijn als volgt:
1 - AIFMD wijzigingen
In verband met de inwerkingtreding van de Alternative Investment Fund Managers Directive
(de “AIFMD”) is het prospectus aangepast. Op 22 juli 2014 is een addendum op het
prospectus gepubliceerd waarin deze wijzigingen zijn aangegeven. Dit addendum is nu in het
nieuwe prospectus verwerkt. Daarnaast is in verband met de verzwaarde rol van de bewaarder
de mogelijkheid om te voorzien in een Raad van Toezicht geschrapt.
2 - Wijziging beleggingsbeperkingen
De belangrijkste wijziging ten aanzien van het beleggingsbeleid is het schrappen van de
volgende beleggingsrestrictie:
(v)

“The combined five largest Investments (excluding index derivatives) of the Fund in a
specific Issuer shall not exceed 40% of the Net Asset Value, unless special
circumstances justify this temporarily in the opinion of the Fund Manager. If due to
special circumstances this limit is exceeded, the Fund Manager will aim to undo this
within three months. If the combined total is 40% or more of the Net Asset Value, the
Fund Manager shall not be allowed to further purchase any such financial instruments
in each of the five Investments.”

Deze restrictie is bij de aanvang van het Fonds primair opgenomen om het concentratierisico
van de portfolio te beperken. Met dat doel is ook restrictie (iii) opgenomen: een investering
mag niet groter zijn dan 12% van de portefeuille en een positie mag zodra die is toegenomen
tot 10% niet meer worden vergroot door bij te kopen.
Gebleken is dat de samenhang van restrictie (iii) en (v) er toe leidt dat de maximale positie
gemiddeld wordt verlaagd van de gewenste 10% tot gemiddeld 8%. Dit bemoeilijkt onnodig
de uitvoering van de strategie van het Fonds om een geconcentreerde portefeuille te
managen: posities moeten door koersontwikkelingen (te) vaak aangepast worden wat leidt tot
hogere transactiekosten. Het concentratierisico is naar onze mening afdoende gedekt door
restrictie (iii), die ongewijzigd blijft.
Verder is besloten om de volgende beleggingsbeperking aan te passen:
(vii)

“The combined Investments outside the Benelux of the Fund in companies with a
market capitalisation below Euro 1 billion shall not exceed 20% of the Net Asset
Value, unless special circumstances justify this temporarily in the opinion of the Fund
Manager. If due to special circumstances this limit is exceeded, the Fund Manager
will aim to undo this within three months. If the combined total is 20% or more of the
Net Asset Value, the Fund Manager shall not be allowed to further purchase any such
financial instruments.”

Het bedrag van Euro 1 miljard wordt verlaagd naar Euro 500 miljoen. De reden hiervoor is
dat er in Europees perspectief genoeg beleggingsmogelijkheden zijn met voldoende liquiditeit
boven de grens van Euro 500 miljoen.
In werking treding
Deze wijzigingen van de beleggingsrestricties treden in werking per 4 december 2014.
Naast deze wijzigingen is het prospectus verder gestroomlijnd teneinde de leesbaarheid te
vergroten. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u een vergelijking van de tekst van het oude
prospectus met de tekst van het nieuwe prospectus ontvangen waaruit de wijzigingen blijken.
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